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 يضاقلا بدأ باتک

 ( ىضاقلا بدآ باتک ) م

 وعدت اهنأل هب تيمس « ةديمحلا لاصخلا بدألار . ىضاقلا بدأ نايب ىف باتك اذه يأ :ش

 . ءاعدلا وهو « لادلا نوكسب بدألا نم « تانسحلاو تاريخلا ىلإ

 : رعاشلا ةفرط لاق

 رقتفي انيف بدألا ىرت ال ىلفجلا وعدن ةاشملا يف نحن

 ىلإ سانلا وعدي هنأل ابدأ بدألا يمسو « اعد اذإ « اًبدأ بدأي بدأ نم لعاف بدألاو

 نم ةليضف يف ناسنإلا اهب جرخيف « ةدومحم ةضاير ىلع عقي بدألا : ديزي يبأ نعو . دماحللا

 . لئاضفلا

 يف هب داريو «ءايشأ يف لمعتسي ءاضقلاو « اهيلإ وعدملا لاصخلا وه يضاقلا بدأ نم دارملاو

 . مكحلا ءاضقلا ليقو « مازلإلا عرشلا

 غارفلاو متحلا هلصأ دحاو ىلإ دوعت اهلك ةفلتخم ناعم ءيجي ءاضقلا : ةبيتق يبأ نبا لاقو

 نم هيف ال امكح يمسو « تاعزانملا عطقو تاموصخلا لصفو « مازلإلا هب داري عرشلا يفو

 فلألا دعب تءاج ام ءايلا نأ الإ « تيضق نم هنأل « ياضق هلصأو «مولظملا نع ملاظلا عنم

 رثكأو « ماكحألا ذيفنتو ‹ تاموصخل ا لصفل ءاضقلا عضو ناك الو . يادر هلصأ ءادرك « تزمه

 . ءاضقلا ىلإ ةجاحلا ساسمل ءاضقلا باتك اهدعب ركذ « نويدلاو تاعايبلا يف عقي تاموصخل ا

 ىلاعت هللا تبثأ كلذ لجأل ةفيرش ةدابعو « ةعبتم ةعرشو ةمكحم ةضيرف ءاضقلا دازلا ىفو

 هيلع دوادلو ( ۴١ ةيآلا : ةرقبلا) ( ةفيلخ ضرألا يف لعاج ينإ # هلوقب ةفالخلا مالسلا هيلع مدآل

 ىتح لسرم يبن لك رمأ هبو « ( ۲١ ةيآلا : ص) (ةفيلخ كانلعج انإ دواد اي  ىلاعت هلوقب مالسلا

 هيلع هنأ يور امل ةنسلابو « انركذ امك باتكلاب عورشم ءاضقلا مث « مالسلا مهيلع ءايبنألا متاخ

 ۳ نارجا هلف باصأ نإو « رجا هلف ءاطخاف مكاحلا دهتجا اذإ : لاق مالسلاو ةالصلا لضفأ

 يبآ نع ديعس نب رسب نع ميهاربإ نب دمحم نع داهلا نب هللا دبع نب ديزي قیرط نم (۲۱۰ )٤/ ينطقرادلا هاور (۱)

 ۰ . اعوفرم . . . صاعلا نب ورمع ىلوم سيق
 نب دمحم نب ركب يبأ نع ديعس نب ىيحي نع يروثلا نايفس نع رمعم ان قازرلا دبع قيرط نم )۲۰٤( ص هاورو

 . نيحيحصلا يف جرخم اذهو . اعوفرم ةريره يبآأ نع ةملس يبأ نع مزح نب ورمع

۳ 



 داهتجالا لهأ نم نوكيو ةداهشلا طئارش ىلوملا يف عمتجي ىتح يضاقلا ةيالو حصت الو لاق

a» » ۰ ıs ۰ءاضقلا يف نأ وهو لوقعم ابو رهاظ وهو عامجإلابو رهاظ الب يبنلا هثعب ال ذاعم ثيدحو ا«  

 ‹ تاعزانملا عطقو « جراهتلا عفدو « مولظملا نع ملظلا عفدو « ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 الإ ءاضقلل حلصي مل نإو « عامجإلاب ةيافك ضرف وهو ًالقع نسح لكلاو « تاموصخلا لصفو
 . عامجإلاب هيلع بجوو هيلع نيعت « دحاو

 ماللا حتفب :ش ( ىلوملا يف عمتجي ىتح يضاقلا ةيالو حصت الو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 هايإ هريغ ةيلوت ىلع ةلالد هيف نوكيل يلوتملا لقي ملو ىلوملا لاق انإو « ةيلوتلا نم لوعفم مسا
 ىنبم نأل « ةلادعلاو « غولبلاو « لقعلاو « مالسإلا يهو :ش ( ةداهشلا طئارش ) :م هبط نودب

 لهآ نم ) :م عمتجي ىتح هلوق ىلع اًمقطع بصنلاب :ش ( نوكيو ) :م ةداهشلا مكح ىلع ءاضقلا

 هيلإو زاوجلا طرش ليقو « زاوجلا طرشال « ةيولوألا طرش اذه نأ اندنع حيحصلا :ش ( داهتجالا

 . عطقألا حرش بحاص لام

 « ادهتجم « ارح اركذ نوكي نأ وهو « تافص نم ءاضقلل دب ال « (ةيعفاشلا زيجو» يفو

 دلقملاو ‹ لهاجلاو « قسافلاو ‹ ىبصلاو « ىمعألاو « ةأرملا ءاضق زوجي الف « ًالدع اًريصب

 ۰ . یھتنا

 ركذو . اًيضاق نوكي نأزوجيال دلقملا نأ لصألا ىف - هللا همحر - دمحم ركذدقو

 مل نإف « يأر هل ناك اذإ هسفت داهتجاب يضقي يضاقلا : لاق هنأل ‹ هزاوج ىلع لدی ام : فاصخل ا

 . هلوقب ذخأ « اهيقف لأسو « يأر هل نكي

 - هللا همحر - كيرش نع دواد وبأ هجرحخأ ام زاوجلا طرشب سيل داهتجالا نأ ىلع ليلدلاو

 نميلا ىلإ ةا هللا لوسر ينثعب » : لاق « هنع ىلاعت هللا يضر يلع نع شنح نع كامس نع
 يدهيس هللا نإ : لاقف ‹ ءاضقلاب يل ملع الو نسلا ثيدح انآو ينلسرت « هللا لوسر اي تلقف « ايضاق

 تعمس امك رخآلا نم عمست ىتح نيضقت الف ‹ نامصخلا كيدي نيب سلج اذإف « كناسل تبثيو « كبلق
 هاورو «« دعب ءاضق يف تككش امو « اًيضاق تلز امف : لاق « ءاضقلا كل نيبتي نأ ىرحاأ هنإف « لوألا نم

 - ماكحألا» يف يذمرتلاو ٩ )۳٠۹۲( ءاضقلا يف يأرلا داهتجا باب - ءاضقلا» يف دواد وبأ هاور : الج فيعض (1)
 نم صمح لهآ نم سانآ نع ورمع نب ثراحلا قيرط نم )۱۳٣۰( « يضقي فیک يضاقلا يف ءاج ام باب

 باحصأ نم لاجر نع ورمع نب ثراحلا قيرط نم ًاضيأ هاجرحأو . اعوفرم . . . داعم نع ذاعم باحصأ

 . ًالسرم . . .ذاعم

 ورمع نب ثراحلا نم بارطضالا اذهف « ةبعش هنعو نوع وبأ وه نيتلاحلا يف ورمع نب ثراحلا نع يوارلاو :تلق

 , . لوهجم وهو
 دمحم همسا يفقثلا نوع وبأو « لصتب يدنع هدانسإ سيلو هجولا اذه نم الإ هفرعن ال ثيدح اذه : يذمرتلا لاق

 . هللا ديبع نبا



 ‹ ةيالولا باب نم امهنم دحاو لك نأل ؛ ةداهشلا مكح نم ىقتسي ءاضقلا مكح نألف « لوألا امأ

 نكي مل يلعو « هاجرخي ملو دانسإلا حيحص : لاقو « هكردتسم يف اًضيأ - هللا همحر - مكاحلا

 نم رثكأ هباوص ناك اذإ مهضعب لاق : «هلوصف» يف ينشورتسألا لاقو « داهتجالا لهأ نم ذئنيح

 ةلأسم يف اًلاع ناك اذإ : انباحصأ ضعب لاق . «هلوضأ» يف يتسبلا هلاقو « داهتجالا هل لح هأطخ

 دهتجملا امآو « ةلأسملا كلت يف داهتجالا لهأ نم نوكي اهتقيقد هيلع یفخی الو « اهتقیقح فرعت

 ماكحألا هب قلعتي ام ةنسلاو باتكلا نم صوصنلاب اًلاع نوكي نأ وهف « لوصألا لهأ هركذ يذلا

 يف ةصحخرلاو « زيزعاذهو « ةنسلاو باتكلا يف ام عيميجب اًلاع نوكي نأ طرتشي الو « ةيعرشلا

 طرتشيو « ماكحألا اهب قتاعتت يتلا صوصنلا نم ةعقاولا ةثداحلا بلط هنكيي لاحب نوكي نأ كلذ

 اذإو ‹ هقفلا لوصأ يف فرع ام ىلع عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب لمعلا هوجوب اًلاع نوكي نأ اًضيأ

 اذك « هريغ ديلقت هيلع مرحيو « هداهتجاب لمعلا هيلع بجيو « ادهتجم ريصي دحلا اذه لجرلا غلب

 . نازيملا يف

 هخسان باتكلاب اًاع نوکي نم داهتجالا لهأو « «هلوصأ» يف يودزبلا مالسإلا ردص لاقو

 ىلإو . ةسيقأ يه يتلا ننسلاو باتكلا يناعم اًلاعو ءاهخوسنمو اهخسان نتسلاب اًلاعو «هخوسنمو
 هدلب فرعب اًلاع نوکی نآ اًضیأ بجی اولاق مهضعبو «دودحلا باتک يف هللا همحر دمحم راشأ اذه

 نوكي نم « هقفلا لئاسم يف داهتجالا لهأ نأ حيحصلاو « ةيانكلاو حيرصلا نم مهتخلو مهمالكو

 ردص ظفل انه ىلإ « سايقلاو « ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلا يهو ءهقفلا لئالدب اًملاع

 .مالسإلا

 يتفملا نأ < ءاملعلاو ءاهقفلا عمجأ : هلوصأ يف يودزبلا مالسإلا ردص لاق دقف يتفملا امأو

 هنإف «داهتجالا لهأ نم نكي ملاذإ سانلا يتفي نأ ردقي ال هنإف « داهتجالا لهأ نم نوكي نآ بجي

 قيرطب الإ يتفي نأ هل لحيال < داهتجالا لهأ نم نكي مل نإو « ةلاحم ال داهتجالا ىلإ جاتحي

 نم ًالوق هيف ظفحي ال اميف يتفي نأ هل لحي الو ءءاهقفلا لاوقأ نم ظفحي ام يكحيف « ةياكحلا

 .-هللا همحر- مالسإلا ردص ظفل انه ىلإ « نيمدقتملا لاوقأ

 ( ىقتسي ءاضقلا مكح نألف ) :م اهانركذ دقو ةداهشلا طئارش طارتشا ينعي :ش ( لوألا امأ ) :م

 - ةعيرشلا جات لاقو . باتكلا يف دافتسي ظفلب يخيش ةخسن يف عقو اذكهو « دافتسي يأ :ش

 حيشرت قيرطب دافتسيو جرختسيو طبنتسيو ذخؤي يأ « ةداهشلا مكح نم ىقتسي - هللا همحر
 مكح نم ) :م ءايشألا ةايح ءاملاب نأ امك « حاورألا ةايح هب ذإ « ءاملاب ملعلا ةهباشمل « ةراعتسالا

 ذإ :ش ( ةيالولا باب نم ) :م رم امك ةداهشلا ىلع ءاضقلا ىنبم هنأل :ش ( امهنم دحاو لك نأل ةداهشلا

 ىلع ةمزلم ةداهشلاف « مازلإ اهنم دحاو لك نألو « ريخلا ىلع لوقلا ذيفنت امهنم دحاو لك

 . مصخلا ىلع مزلم ءاضقلاو يضاقلا



 ةيلهأل طرتشي ةداهشلا ةيلهأل طرتشي امو « ءاضقلل ًالهأ نوكي ةداهشلل ًالهأ ناك نم لكف

 ءالدع يضاقلا ناك ولو اندنع زاج لبق ولو « هتداهش يضاقلا لبقي نأ يغبني ال هنإف « ةداهشلا

 ةوشرلا لخأب قسفف

 كلذكو ‹ مالكلا نم هلبق ام ةجيتن اذه :ش ( ءاضقلل ًالهأ نوكي ةداهشلل ًالهأ ناك نم لكف ) :م

 نأل « ىلوأ ءاضقلا يف اهطارتشا لب :ش ( ءاضقلا ةيلهأل طرتشي ةداهشلا ةيلهأل طرتشي امو ) :م هلوق

 نآ يغبني ال هنأ الإ ) :م هديلقت يأ :ش ( حصي دلق ول ىتح ءاضقلل لهأ قسافلاو ) :م ةماع ةيالو ءاضقلا

 لاقو :ش ( اندنع زاج لبق ولو « هتداهش يضاقلا لبقي نأ يغبني ال هنإف ‹ ةداهشلا مكح يف امك دلقي

 ضعب لاق هپو ‹ هدیلقت حصي ال :- هللا امهمحر - دمحأو كلامو - هللا همحر - يعفاشلا

 غبصأ لاقو . نامزلا اذه ةاضقاميسالو « مهعم باوصلا : تلق - هللا مهمحر - انخياشم

 . هلزع بجي نكلو « حصي : يكلامل ا

 يف رذعتسم امهريغو ةلادعلاو داهتجالا نم طئارشلا هذه عامتجا :٠يلازغلا طيسو» يفو

 نإو ةكوش وذ ناطلس هالو نم لك ءاضق ذيفنت هجو لاف « يلولاو دهتجملا نع رصعلا ولخب انرصع

 . اًقساف ًالهاج ناک

 حصي هنآ حصألاو 6 ءاضقلل قسافلا ديلقت يف تاياورلا تفلتخاو : (ىراتفلا ةصالخ» يفو

 - خياشملا ةماع دنع لزعلا قحتسي :٤طيحملا يف لاق « لاق مث « قسفلاب لزعني الو « ديلقتلا

 ‹ لزعني - هللا همحر - يعفاشلا دنعو . لزعني ءاج ىتم هنأ ديلقتلا يف طرش اذإ الإ - هللا مهمحر

 . ةصالخلا ظفل انه ىلإ « فالخ الب قسفلاب لزعني الو « قسفلا عم اًمامإ ريصي مامإلاو

 ىلع وهف « بات مث يضاقلا قسف ول: - هللا همحر - دمحم لاق « ؟ماشه رداون يفو

 همحر - فسوي يبآ بحاص يزارملا يلع نعرو « هقسفب لزعني هنآ : يخركلا نع يكحو < هئاضق

 لاقو « سانجألا »باتك ظفل انه ىلإ هقسفب ةفيلخلا لزعني الو « هقسفب يضاقلا لزعني هنأ : - هللا

 : اًضيأ هيف

 كلذ دعب قسف مث « يقت وهو ثكم ناخ يضاق يفو : دايز نب نسحلل ؟يضاقلا بدأ »يفو

 ىضق ةيضق لك لطبأ قسف امدعب اياضقبو « قسفي نأ لبق « اياضقب ىضق ناك دقو « ىشتراو

 . قسفي نأ لبق اهب ىضق ىتلا اياضقلا تذفنأو « قسف امدعب «اهب

 مث « ةريثك اياضق ذفنأو < اًتامز سانلا نيب ىضق اًيضاق نأ ول :- هللا همحر - ةفينح وبأ لاقو

 لطبت نأ هيلإ نومصتخي يذلا يضاقلل يغبني « كلذ ىلع يلو ذنم لزي مل « شترم قساف هنأ ملع

 . سانجألا ظفل انه ىلإ يضاقلا كلذ اهب ىضق ةيضق لك

 هيف ةغل ءارلا مضو ءارلا رسكب ةوشرلا :ش ( ةوشرلا ذخأب قسفف « ًالدع يضاقلا ناك ولو ) :م

٦ 



 لاقو -هللا مهمحر- انخياشم هيلعو بهذملا رهاظ وه اذهو « لزعلا قحتسيو لزعني ال هريغ وأ

 مهمحر- ةثالشلا انئاملع نعو . هدنع هتداهش لبقن ال امك « هؤاضق زوجي ال قسافلا : يعفاشلا

 قسافلا دلق اذإ :- هللا مهمحر- خياشملا ضعب لاقو ‹ هؤاضق زوجي ال هنأ «رداونلا» يف -هللا

 هدیلقتب ايضار نکی ملف هتلادع دمتعا دلقملا نأل ؛قسفلاب لزعني لدع وهو دلق ولو« حصي ءادتبا

 ‹ تانايدلا يف لوبقم ريغ هربخو نيدلا رومأ نم هنأل ال ليق؟ ايتفم قسافلا حلصي لهو « اهنود

 . اطخلا ىلإ ةبسنلا نع ارذح قسافلا دهتجي هنأل حلصي ليقو

 ىلإ لصوتي ال ناسنإلا كلذلف < هب الإ هيلإ لصتي ال رغبلا حزان نإف « دملاب اشرلا نم ةذوخأم

 : هجوأ ةعبرأ ىلع ةوشرلاو اهب الإ مارحلا هدوصقم

 اًيضاق ريصي ال هنإف « ءاضقلا ديلقت يف ةوشرلا وهو « ىطعملاو ذخآلل مارح وهام اهنم
 ‹ ءاضقلا ىلع يضاقلا هذخأي ام اهنمو « قح ريغب مأ قحب هؤاضق ناك ءاوس عامجإلاب ةوشرلاب

 ىلع فوخل اهعفدي ام اهنمو « قح ريغب وأ قحب هؤاضق ذفني الو « ًاضيآ نيبناجلا نم مارح وهو
 ‹ ناطلسلا دنع هرمأ يوتسيل اهعفد ول ام اهنمو « عفادلا ال ذخآلا ىلع مارح اذهف هلام وأ هسفن

 اب ليللا ىلإ اًموي ذخآلا عفادلا رجأتسي « لحي نأ ذخآلا دارأ ولف ‹ذخألا لحي الو « عفدلا لح

 ءاش نإو ‹ لمعلا اذه يف هلمعتسا ءاش نإ رجأتسملا مث « ةراجإلا هذه زوجي هنإف هيلإ عفدي نأ ديري

 ردصلل «يضاقلا بدأ»و - هللا همحر - (ناخ يضاق یواتف» يفاذك . هريغ يف هلمعتسا

 وحنو رمخلا برشو انزلاك ةوشرلا ذخأ ريغ يف وأ يأ :ش ( هريغ وأ ) :م - هللا همحر -ديهشلا

 مهمحر - انخياشم هيلعو ‹ بهذم ا رهاظ وه اذهو ‹ لزعلا قحتسيو لزعني ال ) :م يصاعملا نم كلذ

 . - هللا مهمحر - دنقرمسو ىراخب ءاملع يأ :ش ( -هللا

 - يعفاشلا دنع : يأ :ش ( هدنع هتداهش لبقت ال امك هؤاضق زوجي ال قسافلا : يعفاشلا لاقو ) :م

 - دمحمو فسوي وبأو ةفينح وبأ وهو :ش ( - هللا مهمحر - ةثالشلا انئاملع نعو ) :م - هللا همحر

 ةمئألا بهذم وهامك < قسافلا ءاضق يأ :ش ( هؤاضق زوجي ال هنأ: «رداونلا »يف ) :م - هللا مهمحر

 . - هللا مهمحر - ةثالثلا

 لزعني لدع وهو دلق ولو ‹ حصي ءادتبا قسافلا دلق اذإ :- هللا مهمحر - خياشملا ضعب لاقو ) :م

 حلصي لهو ) :م ةلادعلا نود يأ :ش ( اهنود هديلقتب اًيضار نكي ملف هتلادع دمتعا دلقملا نأل؛ قسفلاب

 ريغ هربخو نيدلا رومأ نم ) :م ءاتفإلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م حلصي ال يأ :ش ( ال ليق اًيَتفم قسافلا

 - دمحأو يعفاشلا لاق هبو « ةيانجلا نع زارتحالاو ةنامألا ىلع هانبم نأل :ش ( تانايدلا يف لوبقم

 يف دهجلا لك :ش (قسافلا دهتجي ) :م يتفملا نأل يأ :ش ( هنأل حلصىي ليقو ) :م - هللا امهمحر

 رخآ يف - هللا همحر -يفطانلا سابعلا وبأ لاقو :ش ( اطخلا ىلإ ةبسنلا نع ارذح ) :م قحا ةباصإ



 ءاندنع حيحصف « لهاجلا ديلقت امأف ‹ ةيولوألا طرش داهتجالا ةيلهأ نأ حيحصلاف « يناثلا امأو

 ةردق الو « هيلع ةردقلا يعدتسي ءاضقلاب رمألا نإ: لوقی وهو «- هللا همحر- يعفاشلل اًتالخ

 ىلإ قحلا لاصيإ وهو هب لصحي ءاضقلا دوصقمو « هريغ ىوتفب يضقي نأ هنكمي هنأ انلو ملعلا نود
 دلق نم ١ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ىلوألاو ردقألا وه نم راتخبي نأ دلقملل يغبنيو « هقحتسم

 .(نيملسملا ةعامجو هلوسرو هللا ناخ دقف ‹ هنم ىلوأ وه نم هتيعر يفو ًالمع اًتاسنإ

 مالك هيف هنم ىتفتسي نأ زوجي له « اًقساف ناك اذإ هيقفلل «« سانجألا» باتك نم يضاقلا بدأ
 . - هللا مهمحر - خياشملا نيب

 - هللا همحر - ثایغ نب رشب تعمس هرداون »يف - هللا همحر - عاجش نب دمحم رکذ

 نب دمحم لاقو .سلفم راكمو ‹« لهاج بيبطو « قساف ضاق « ةثالث ىلع رجحلا ىرآ :لوقي

 هئطخي نأ هركي هنأل قسافلا هيقفلا نم ىتفتسي نأب ساب ال : هسفن لوق نم - هللا همحر - عاجش

 . باوصلا وهاب بيجيف « ءاهقفلا

 مالكلا رم دقو « داهتجالا طرش وهو « يلولا يف يناثلا طرشلا يآ :ش ( يناثلا امأو ) :م

 بحأ دهتجملاو :ش ( ةيولوألا طرش داهتجالا ةيلهأ نأ حيحصلاف ) :م نتملا لح يف ملكتن نكلو هيف

 كلام لاق هلوقبو :ش (-هللا همحر - يعفاشلل اًقالخ« اندنع حيحصف لهاجلا ديلقت امأف ) :م هريغ نم

 ءاضقلاب رمألا نإ :لوقي ) :م - هللا همحر - يعفاشلا يأ :ش ( وهو ) :م - هللا امهمحر - دمحأو

 وهو« ملعالب ةردق الو « ةردق الب رمأ الو « قحلاب ءاضقلاب رومأم هنأل :ش ( هيلع ةردقلا يعدتسي

 لطابلاو قحلا نيب زيي الو « وشعلا طبخ طبخي لهاجلا نأل :ش ( ملعلا نود ةردق الو ) :م هلوق ىنعم

 وهو هب لصحي ءاضقلا دوصقمو « هريغ ىوتفب يضقب نأ هنكمي ) :م لهاجلا نأ يأ :ش ( هنآ انلو ) :م

 . قحتسملا ىلإ خسنلا ضعب يفو :ش ( هقحتسم ىلإ قحلا لاصيإ

 الب هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر - هيبآ نع ةديرب نبا نع دواد وبأ یور : تلق ناف

 لجرو « ةنحلا يف وهف ‹ هب ىضقف قحلا فرع لجر « ةنحجلا يف دحاوو  رانلا يف نانثا ١ «ةثالث ةاضقلا »

 ىلع سانلا نيب ىضقف « قحلا فرعي مل لجرو « رانلا يف وهف ‹ مكحلا يف راجو « هب ضقي ملف قحلا فرع
 مجري الو هلهجب لمعي يذلا لهاجلا ىلع لومحم ثيدحلا : هل ليقو . “  راتلا يف وهف « لهج

 . ريغلا ىلإ
 (ىلوألاو):م ءاضقلا ىلع :ش ( ردقألا وه نم راتخي نأ ) :مماللا رسكب :ش ( دلقملل يغبنيو ) :م

 اًتاسنإ دلق نم » : ب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م « هتنامأو هنيدو هملعل :ش

 - مكاحلا ىور « نيملسملا ةعامجو هلوسرو هللا ناخ دقف « هنم ىلوأ وه نم هتيعر يفو المع

 نم ملسم طرش ىلع حیحص : لاقو 4(۰ /0 ماكحألا يف «كردتسملا» يف مكاحلاو )۴٠۷۳( دواد وبآ هاور (۱)

 . اعوفرم . . . هيبآ نع ةديرب نبا قيرط

۸ 



 هقفلاب ةفرعم هل ثیدح بحاص نوکی نآ هلصاحو هقفلا لوصأ يف فرع مالك داهتجالا دح يفو

 ‹ هيلع صوصنملا يف سايقلاب لغتشي الئل ثيدحل اب ةفرعم هل هقف بحاص وأ راثآلا ىناعم فرعيل

 ‹ ةحيرق بحاص كلذ عم نوكي نأ ليقو

 » :4لئ هللا لوسر لاق : لاق - امهنع هللا ىضر - سابع نبا نع «هکردتسم» يف- هللا همحر

 ةعامجو هلوسرو هللا ناخ دقف  هنم هلل ىضرأ وه نم ةباصعلا كلت يفو ةباصع ىلع ًالجر لمعتسا نم

 (همجعم)» يف - هللا همحر -يناربطلا هاورو « هاجرخي ملو دانسإلا حيحص : لاقو . « نيملسلما

 ء اًئيش نيملسملا رومأ نم يلو نم : لک هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر - سابع نبا نع

 دقف ‹ هلوسر ةنسو هللا باتكب هنم ملعأو كلذب ىلوأ وه نم مهيف نأ ملعي وهو « الجر مهيلع لمعتساف
 . 'نيملسملا ةعامجو هلوسرو هللا ناخ

 - هنع هللا يضر - ةفيذح نع « «هدنسم» يف - هنع هللا يضر - يلصوملا ىلعي وبآ ىورو

 ء هنم نطفأ وه نم ةرشعلا يف نأ ملعو سفنأ ةرشع ىلع ًالجر لمعتسا لجر اي » : لاق اَب يبنلا نع

 ء اًباونو ةاضق نولوي فيك « اذه اننامز كولم ىلإ رظناف . « نيملسملا ةعامجو هلوسرو هللا شغ دقف

 . ليطاوبلاو ءاشرلاب مهتيلوت بلاغو « نيدأو ملعأو مهنم لضفأ وه نم مهتيعر يف نأ مهملع عم

 اي هللا لوسر نعل : لاق - امهنع هللا يضر - ورمع نب هللا دبع نع دواد وبأ یور دقو

 هنأ يبنلا نع - هنع هللا يضر - ةريره يبأ ثيدح نم فاصحلا ىورو . يشترملاو يشارلا

 يذلا شئارلاو ‹ ذخآلا يشترملاو ‹ يطعملا يشارلاو ‹ نوعلم شئارلاو « يشترملاو يشارلا هللا نعل » : لاق

 . « هرمأ يوسيل امهنيب عسي

 -مالسإلا رخفل هقفلا لوصأ يف يأ :ش ( هقفلا لوصأ يف فرع مالك داهتجالا دح يفو ) :م

 هيف امن بابلا اذه يف ىضم اميف انركذ دقو « نيدهتجملا ةفرعم باب يف هريغو - هللا همحر

 يعدي يذلا يآ :ش ( نوكي نأ ) :م داهتجالا دح يف ليق ام لصاح يأ :ش ( هلصاحو ) :مةيافكلا

 نوكي وأ يآ :ش (بحاص وأ راثآلا يناعم فرعيل هقفلاب ةفرعم هل ثيدح بحاص ) :م داهتجالا

 كلذ عم نوكي نأ ليقو ‹ هيلع صوصنملا يف سايقلاب لغتشي الئل ثيدحلاب ةفرعم هل هقف ) :م بحاص

 ‹ حارقلا قاقتشا هنمو « ةعيبطلا صلاخ ةحيرقلا : (ةرهمجملا» بحاص لاق . :ش ( ةحيرق بحاص

 لوآ رئبلا ةحيرق : «ناويدلا بيذهت» يف هريغو « خبسلا نم هريغب جز مل يذلا صلاخلا وهو

 هلعأو «(موق ىلعًالماع لمعتسا نم» : ظفلب « ٠۲( /۲) «لماکلا» يف يدع نباو )٩/٤( مکاحلا هاور (۱)

 . رمع مالك نماذه فرعي امنإ : يليقعلا لاقو . فيعض وهو سيق نب نيسحب
 لاجر هلاجر ةيقبو هفرعأ ملو ةزمح يرزحلا دمحم وبأ هيفو يناربطلا هاور : )١١١/١( «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو

 . حيحصلا

 انث يمهسلا ركب نب هللا دبع انث يرصبلا دمحم نب دلاخ لئاو وبآ انثدح : هدانسإ ركذو « ىلعي يبأل يعليزلا هازعو

 . اعوفرم . . . ةفيذح نع رارض نب ورمع نع ملاس نب ميهاربإ نع فلخ نب فلخ
۹ 



 ءاضقلا يف لوخدلاب ساب الو : لاق. اهيلع ينتبي ام ماكحألا نم نأل ؛ سانلا تاداع اهب فرعي

 هنألو ةودق مهب ىفكو هودلقت -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نأل « هضرف يدؤي هنأ هسفنب قثي نم

 هنع زجعلا فاخي نمل هيف لوخدلا هركيو : لاق . فورعملاب ارمأ هنوكل ةيافك ضرف

 ةليعف نزو ىلع يهو ملعلا طابنتسا هارب ةديج ةحيرق نالفل لاقي هنمو ةعيبطلا ةحيرقلاو ءاهئام

 اولاق مث « امهنيب هتسبالل كلذب ءاملا اومس مث اهترفح اذإ ‹ اهتحرق نم رئبلل مسا ةلوعفم ىنعمب

 راعتسم نم وهو « عبطلل اهوراعتساف ءامهيف داجأ ةبطخ وأ ارعش عدتبا اذإ « ةحيرقلا نسح نالف
 . قش يأ هبان حرق يذلا سرفلا وهو « حراقلا هنمو قشلاو حرجلا حرقلا لصأ نأل « زاجلا

 يأ :ش ( اهيلع ينتبي ام ماكحألا نم نأل ؛ سانلا تاداع ) :م ةحيرقلاب يأ :ش ( اهب فرعي ) :م

 . سايقلا فالخب اوزوج عانصتسالا يف امك « سايقلا ىلع بلغي دق فرعلا نأل « تاداعلا ىلع

 هنأ هسفنب قثي نمل ءاضقلا يف لوخدلاب ساب الو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) م

 مهيلع ءايبنألا هب رمآ ضرف قحلاب ءاضقلا نأل « قحلا وهو ءاضقلا ضرف يأ :ش ( هضرف يدؤي
 يذمرتلاو دواد وبآ یورو < ءاضقلا يأ :ش ( هودلقت - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نأل ) :م مالسلا

 قلا يبنلا نم ءاضقلا دلقت » - هنع هللا يضر - يلع نأ - هللا مهمحر - ةجام نباو

 ىلع دوعسم نب هللا دبع لمعتسا « - هنع هللا يضر - ركب ابآ نأ اًصضيأ يقهيبلا ىورو
 يضر - باطخلا نب رمع لمعتسا امل عفان نع «تاقبطلا يف دعس نبا یورو « لالا تيبو ءاضقلا

 يأ :ش ( ةودق مهب ىفكو ) :م اًقزر هل ضرف ءاضقلا ىلع - هنع هللا يضر - تباث نب ديز - هنع هللا

 . ةوسأ ةباحصلاب ىفك

 لاقيف مضي دقو « هب ىدتقي ةودق نالف لاقي « ةوسألا ةودقلا :- هللا همحر - يرهوجلا لاق

 ( فورعملاب ارم هنوكل ةيافك ضرف ) :م ءاضقلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م هودقو ةودقو ةودق كب يل

 . ضرف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو :ش

 امهريغو ةزانجلا ةالص يف امك بحتسم هيف لوخدلا نأ بجوي ةيافك ضرف هلوق ليق نإف
 هنوک ىلإ رظنلابف « حئاس لک هرحب يف ملسي ال « فوخم رمآو « میظع رطخ هيف نکل « معن انلق

 . سأبلا مدعل انلقف « هركي اًقوخم ارمأ اتمضتم هنوك ىلإ رظنلابو ةيافك ضرف
 :م ءاضقلا يف يأ :ش ( هيف لوخدلا هركيو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( :لاق ) :م

 -فلسلا ضعب وأ - هللا مهمحر - ءاملعلا ضعب هركو ءاضقلا نع يأ :ش ( هنع زجعلا فاخي نمل)

 : لاق سابع نبا نع دهاجم نع رمع نب ءاقرو انث راوس نب ةبابش قيرط نم (۸۸ )٤/ مکاحلا هجرخأ: نسح (۱)
 يف عفدف ‹ ءاضقلاب يل ملع ال : لاقف « مهنيب ضقاو « عئارشلا مهملع : لاقف « نميلا ىلإ اًيلع ةَ يبنلا ثعب

 نسحلا ةلزنم نع لقي الو :تلق . نيخيشلا طرش ىلع حيحص : لاقو « ءاضقلل هدها مهللا : لاقو « هردص

 . نسحلا ةبترم نع هثيدحب لزني ال ريسي مالك ءاقرو يف نإ
1۰ 



 هيف لوخدلا مهضعب هركو. حيبقلا هترسشابمل اطرش ريصي اليك « هيف فيحلا هسفن ىلع نمأي الو

 . « نيكس ريغب حبذ انأكف ءاضقلا ىلع لعج نم 1: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل « اراتخم

 ةهاركلا اورسفو « هنع زجعلا اهيلع اوفاخ وأ مهسفنأب اوقشو « ءاوس هيف لوخدلا - هللا مهمحر

 لوحخدلا زوجيال : لاق نم مهنمو : «ىضاقلا بدأ» ىف - هللا همحر - ديهشلا ردصلا لاقف

 . ًاهركم الإ هيف
 ىتح ىبأف تارم ثالث ءاضقلا ىلإ يعد - هنع ىلاعت هللا يضر - ةفينح ابأ نأ ىرت الأ

 راشتساف ‹ يباحصأ رشتسأ ىتح لاق « ةئلاثلا ةرملا يف ناك املف « اًطوس نيثالث ةرم لك يف برض

 هيلإ رظنف « سانلا تعفنل تدلقت ول :- هللا همحر - فسوي وبأ لاقف - هللا همحر - فسوي ابأ
 ردقأ تنكأ ةحابس رحبلا ربعأ نأ ترمأ ول تيأرأ : لاقو بضخملا رظن - هللا همحر - ةفينح وبأ

 همحر - دمحم يعد اذكو « ءاضقلاب ىلتبت نأ كارأ : لاق هنآ ىوريو « اًيضاق كب ينأكو « هيلع

 . دلقت مث رطضاف سبحو ديق ىتح ىبأف ءاضقلا ىلإ - هللا

 ءاضقلا يف لوخدلا ريصي اليك يآ :ش ( اطرش ريصي اليك؛ هيف فيحلا هسفن ىلع نمأي الو ) :م

 عقيام رشكأ هنأل طرشلا ظفلب نيع امنإو « ءاضقلا يف فيحلا وهو :ش ( حببقلا هترشابمل ) :م ةليسو

 رادقب ًطورشم كلذ نوكي بلاغلا يفو « ءاشرلا ذخأب ايندلا ماطح ىلإ ليملاب وه اغإ فيحلا نم
 . اذك كلف يل تيضق نإف « اذكب هتبلاطم يلع هل وأ نالف ىلع يل لوقي نأ لثم نيعم

 ةالصلا هيلع هلوقل ؟راتخم ) :م هنوك لاح ءاضقلا يف يأ :ش ( هيف لوخدلا مهضعب هركو ) :م

 اذه :ش ( «نیکس ریغب حب امناکف ءاضقلا ىلع لعج نم» ) :م هيَ يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلاو

 يبنلا نأ » :-هنع هللا يضر- ةريره يبآ نع - هللا مهمحر- ةعبرألا ننسلا باحصأ هاور ثيدحلا

 (هكردتسم» يف - هللا همحر - مكاحلا هاورو . «نيكس ريغب حْ دقف اًيضاق لعج نم : لاق لَ

 نبا نع ؟لماكلا» يف - هللا همحر - يدع نبا هاور . هاجرخي ملو دانسإلا حيحص :لاقو

 حبذ» : يورو « نکس ريغب حېذ دقف یضقتسا نم» : لاق ةي يبثلا نع - امهنع هللا يضر - سابع

 رثؤت نيكسلا نأ هيبشتلا هجو :“« يضاقلا بدأ» يف -هللا همحر- ديهشلا ردصلا ركذو “نيكس

 ينطقرادلاو )٤/ ٩١( مكاحلاو « (۲۳۰۸) ةجام نباو « )۱۳٤۸( يذمرتلاو « )۳٣۷۲( دواد وبآ هاور (۱)
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 نب نامثع نع نوقابلاو ةريره يبآ نع يربقملا ديعس نع ورمع يبآ نب ورمع قيرط نم يذمرتلاو دواد وبآ هاورف
 . - هنع هللا يضر- ةريره يبآ نع يربقملا نع سنخألا دمحم

 . مالك هيف نامثع نأل هب سأب ال يناثلاو « حيحص لوألا دانسإلاو

 . فيعض وهو ناقربزلا نب دوادب هلعأو < ۸٩( /۳) «لماکلا» يف يدع نبا هجرخآو
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 لدعلا ةماقإ يف اعمط ةصخر هيف لوخدلا نأ حيحصلاو

 رثؤي هنإف « كلذ وحنو مفلاو قنخلا قيرطب حبذ « نيكس ريغب حبذلاو ءاعيمج نطابلاو رهاظلا يف
 . كاله هنطاب يفو هاج هرهاظ يف هنإف « رهاظلا يف رثؤي ال ءاضقلاو « نطابلا يف

 ظفللا اذه يردزي نأ دحأل ىغبنيال : لوقي - هللا همحر - ىناولحلا ةمئألا سمش ناكو

 : لاقو هاردزاف «ثیدحلا اذه هل یور ًاًيضاق نآ یکح دقف « یضاقلا كلذ باصأ ام هبیصي اليك

 نم رعشلا ضعب قلحي قالحلا لعجف « هرعش يوسي نمم هسلجم يف ىعد مث « اذه نوک فيك

 . هيدي نيب هسأر ىقلأو « ىسوملا هباصأف سطع وه ذإ « هنقذ تحت

 برضلا ىلع ربصف - هللا همحر - ةفينح وبأ هبنتجا دقو « راثآ هلع ريذحتلا يف ءاج دقو

 اًقين وأ اًموي نيثالثو اًمين - هللا همحر - دمحم ديقو - هللا مهمحر - فلسلا نم ريثك هبنتجاو

 ةخسن يف ةدوجوم هتياورو ‹«خسنلا ضعب يف دوجومب سيل هلك اذه هدلقت ىتح « اًموي نيعبرأو

 . بيرق نع ىضم هحرشو « ةيشاحلا ىلع هبتكو هكردتسا كلذلف « - هللا همحر - ءالعلا ىخيش

 يناث روصنملا رفعج وبأ وه « ءاضقلا هكرت ىلع - هللا همحر - ةفينح ابأ برض يذلاو

 . [... ]هلزع مثديشرلا وه - هللا همحر - دمحم ءاضقلا دلق يذلا ناكو « نييسابعلا ءافلخلا

 رذ يبأ ثيدح اهنم ةريثك رابخأ يأ راثآ ءءاضقلا يف لوخدلا نع يأ « ريذحتلا يف ءاج دقو

 ال يسفنل بحأ ام كل بحأ ينإ رذ ابأ اي » : هل لاق ب يبنلا نأ ملسم هاور « - هنع هللا يضر -

 لاق : لاق هيبأ نع - هللا همحر - ةديرب يبأ نبا ثیدح اهنمو « ميتي لام نیلوت الو « نینثا ىلع نرمأت

 يف - هللا همحر - نابح نبا هاور ثيدح اهنمو « ثيدحلا < ... ةلالث ةاضقلا» : للك هللا لوسر

 يضاقلاب ىعدي » : لوقي ةي يبنلا تعمس : تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع «هحيحص»

 . (هرمع يف نينثا نيب ضقي مل هنأ ىنمتي ام باسحلا ةدش نم ىقليف ةمايقلا موي لداعلا

 لاق :ش ( لدعلا ةماقإ يف اًعمط ةصخر ) :م ءاضقلا يف يأ :ش ( هيف لوخدلا نأ حيحصلاو ) :م

 - ورمع نب هللا دبع نع ملسم ىورو . "« ةنس ةدابع نم ريخ ةعاس لدع ١ : ا هللا لوسر

 نيب نع رون نم ربانم ىلع ايندلا يف نيطسقملا نإ» : لاق ب هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر

 . هجیرخت مدقت (۱)

 ريبج نب نافع انث يثيرحلا نوع نب رفعج انربخآ : لاق ٩ هدنسم» يف هيوهار نب قاحسإل يعليزلا هازع : نسح (۲)

 ىكز أ هقحب ضرألا يف ماقي دحو « ةنس نيتس ةدابع نم لضفأ لداع مامإ نم موي» : ظفلب سابع نبا نع ةمركع نع
 يئاطلا ريبج نب نافع نع هريبكلا»و ؟طسوألا» يف يناربطلا هاور كلذكو : لاقو . « اًموي نيعبرأ رطم نم اهيف

 انثدح : لاق : لاومألا» يف مالس نب مساقلا ديبع يبأل ًاضيأ هازعو هب ةمركع نع يدزألا ثيرح يبأ نع

 نم لضفأ ادحاو اًموي هتيعر يف لداعلا» : ظفلب اًعوفرم .. . ةريره يبآ نع لجر نع قارخم نب دايز نع ميشه

 . ىهتنا . ميشه كش « ةنس نيسمخ وأ ةنس ةئام هلهأ يف دباعلا ةدابع
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 اذإ الإ ‹ ةناعإلا نم دب الو هريغ هيلع هنيعي ال وأ« هل قفوي الو هنظ ءىطخي هلعلف ‹ ةيزع كرتلاو

 ءالخإو دابعلا قوقحل ةنايص دلقتلا هيلع ضرتفي ذئنيحف « هريغ نود ءاضقلل لصألا وه ناك

 «: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل اهلاأسي الو ةيالولا بلطي ال نأ يغبنيو: لاق . داسفلا نع ملاعلل

 . (هددسي هيلع كلم لزن« هيلع ربجأ نمو «هسفن ىلإ لكو « ءاضقلا بلط نم

 كرت يأ :ش ( كرتلاو) :م اولو امو مهلهأو مهمكح يف نولدعي نيذلا نرم هيدي اتلكو ءنمحرلا

 ينعي :ش ( هل قفوي الو هنظ ئطخب هلعلف ) :م ربصلاو دجلا وهو ‹ مزعلا نم :ش ( ةميزع ) :مءاضقلا

 نم دبالو هریغ هيلع هنیعی ال وأ ) :م هيلع ردقب ال مث هنظ يف ءادتبالا يف قحلاب يضقي نأ دارأ هنأ

 لعلو « هيلع هريغ ةناعإب الإ رمألا يف ءاضقلا هنكي ال ار هنأ قحاب ءاضقلا ىلع يأ :ش ( ةناعإلا

 ةنايص دلقتلا هيلع ضرتفي ذئنيحف « هريغ نود ءاضقلل لصألا وه ناك اذإ الإ ) :م هيلع هنيعي ال هريغ

 . :ش ( داسفلا نع ملاعلل ءالخإو دابعلا قوق

 ءالخإ ىنعمو « ضرتفي اهتماقإل دحاو نيعت اذإ ةزانحلا ةالصك ءاهقفلا نيب فالح الب اذه

 ؛ هدحو ينعي (ءاضقلل لهألا وه ناك اذإ» هلوقب ديقو « صاصقلاو دودحلا يف داسفلا نع ملاعلا

 نإاومثأ < هيف لوخدلا نع مهنم دحاو لك عنتماف « ءاضقلل نوحلصي موق دلبلا يف ناك اذإ هنأل

 يف اوكرتشا « لهاج دلق ىتح لكلا عنتما ولو ءالف الإو « مهنيب لصفي ال ثيحب « ناطلسلا ناك

 . ىلاعت هللا ماكحأ عييضت ىلإ هئادأل مئإلا

 :ش ( اهلاسي الو ةيالولا بلطي ال نأ يغبنيو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 بلط نم» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م هناسلب اهلأسي الو هبلقب ءاضقلا ةيالو بلطي ال يأ

 دواد وبآ هاور ثيدحلا اذه :ش “ ( هددسي هيلع كلم لزن هيلع ربجأ نمو « هسفن ىلإ لكو ءاضقلا

 هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر - سنآ ثيدح نم - هللا همحر - ةجام نباو يذمرتلاو

 بلط نم: - هللا همحر - دواد يب ةظفلو ‹ ثیدحل ا« ... هسفن ىلإ لّكو ءاضقلا لاس نم » :

 . «هيلإ لكو هيلع ناعتساو» : هلوق هيلع دازو - هللا همحر - فنصملا ةياور يف امك ٠٠ ءاضقلا

 ءاضقلا ىغتبا نم :٠ يذمرتلا ظفلو « هددسي اكلم هللا لزنأ هيلع نعتسي ملو هبلطي مل نمو

 ةغيص ىلع «لك»و هلوق « هددسي اكلم هيلع هللا لزنأ هيلع ربجأ نمو « هسفن ىلإ لکو اعفش لأسو

 ناك ‹ هسفن ىلإ هرمآ ضوف نمو « اهيلإ هرمأ ضوف يأ « فاكلا فيفختب « لوهجملل ينبملا

 نع )۹/٤( مكاحلاو « )۲۳١۹( ةجام نباو ‹ )۱۳٤١( يذمرتلاو « (۳۵۷۸) دواد وبآ هاور : فیعض (۱)

 يذمرتلا هجرخأو . اعوفرم . . . سنآ نع سادرم نبا : لاقيو < یسوم يبآ نب لالب نع رماع نع یلعألادبع

 : لاقو . اعوفرم سنأ نع ةمشيخ نع يرازفلا سادرم نب لالب نع يبلعثلا ىلعألا دبع نع ةناوع يبأ قيرط نم

 . ليئارسإ ثيدح نم حصآ وهو
 ىلعألا دبعو «فيعض دانسإلاو : تلق . هيف ملكت ليئارسإ لب ليئارسإ نم تبثأ تبث ريبك ظفاح ةناوع وبآو :تلق

 . فيعض ةمثيخ يبأ نب ةمثيخب دازيو « لوبقم : ظفاحلا هيف لاق لالبو « فيعض
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 دلقتلا زوجي مث « مهليف هبر ىلع لك وتی هيلع ربجأ نمو « مرحيف هسفن ىلع دمتعی هبلط نم نالو

 - ةيواعم نماودلقت - مهنع هللا يضر- ةباحصلا نأل لداعلا نم زوجي امك رئاجلا ناطلسلا نم

 نم هودلقت نيعباتلاو ‹ هتبون يف -هنع هللا يضر -يلع ديب ناك قحلاو -هنع هللا يضر

 جاجحلا

 دشرلا همهلي يأ هددسي هلوق « ءوسلاب ةرامأ سفنلا نوكل «باوصلا ىلإ دشرم مريغ الوذخم

 . باوصلل هقفويو

 ملعلاو عرولا نم :ش ( هسفن ىلع دمتعي) :م ءاضقلا يآ :ش ( هبلط نم نألو ) :م

 نمو مرحيف ) :م :هلوق ىنعم وهو « قيفوتلا مرحيو « دشرلا مهلي الف « ابجعم ريصيف « ةنطفلاو

 باوصلاو دشرلا يأ ( مهليف ) :م هبسح وهف هللا ىلع لكوتي نمو :ش ( هبر ىلع لكوتي هيلع ربجأ
 - ةباحصلا نأل لداعلا نم زوجي امك رئاجلا ناطلسلا نم ) :م ءاضقلا ديلقت يأ :ش ( دلقتلا زوجي مث

 امل نايفس يبأ نبا :ش ( - هنع هللا يضر - ةيواعم نم ) :م ءاضقلا يأ :ش ( اودلقت - مهنع هللا يضر

 . - هنع هللا يضر - ايلع فلاخو ةرمإلاب درفنا

 يف يآ :ش ( هتبون يف - هنع هللا يضر - يلع ديب ناک ) :م قحا نآ لاح او يأ :ش ( قحلاو ) :م

 (هتبون يف : هلوقب دیقو « صنلاب - هنع هللا يضر - نامثع دعب هل تناك ةفالخلا نأل ؛ هتفالخ

 بون عيمج يف « - هنع هللا يضر - يلع عم قحلا نولوقي مهنإف« ضفاورلا بهذم نع ازارتحا
 هللا يضر - يلع دعب هدالوأ عمو «-مهنع هللا يضر - نامثعو رمعو ركب يبأ ةبون يف « ءافلخلا
 - يلع ةبون يف اًيغاب ناك - هنع هللا يضر - ةيواعم - هللا مهمحر - ةنسلا لهأ دنعو « - هنع

 دقعناف هيلإ ةفالخلا - هنع هللا يضر - نسح نينمؤملا ريمأ كرت نامز ىلإ هدعبو ‹ -هنع هللا يضر

 هلوق ىلع اًمقطع بصنلاب :ش ( نيعباتلاو ) :م هدعب - هنع هللا يضر - ةيواعم ةفالخ ىلع عامجإلا

 فسوي نبا :ش ( جاجحلا نم ) :م ءاضقلا يأ :ش ( هودلقت ) :م - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نأل

 سمخ ةنس لاوش وأ ناضمر يف تامو « ناسارخو قارعلا ىلع ناورم نب كلملا دبع لماع يفقثلا

 . ةنس نوسمخو عبرأ وأ ثالث هرمعو « نيعستو

 « هتمأ دق كنإ مهللا : لاقو «ىلاعت هلل اركش ينعي « دجس هتومب يرصبلا نسحلا عمس الو

 هب انئجو « اهشيبخب ةمأ لك تءاج ول : لاق هنأ اًضيأ - هللا همحر - نسحلا نعو . هننس انع تمأف

 . روهشم هملظو « مهانبلخل

 ‹ هريشتسي ةيواعم ناكو تام الو « ماشلاب ءاضقلا -هنع هللا يضر - ءادردلا وبأ ىلوتو

 ماشلا هالوف - هللا همحر-يراصنألا ةديبع نب ةلاضفب هيلإ راشأف « هدعب يلوي نميف هراشتساو

 . هدعب

 - هللا همحر- قاحسإ يبأ ىلإ هدانسإب « طيسولا هخيرات» يف - هللا همحر - يراخبلا لاقو
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 فالخب « دلقتلاب لصحي ال دوصقملا نأل ؛ تحب ءاضقلا نم هنكمي ال ناك اذإ الإ « ارئاج ناك وهو

 طئارخلا وهو « هلبق ناك يذلا يضاقلا ناويد نع هيلإ ملسي ءاضقلا دلق نمو لاق. هنكمي ناك اذإ ام

 هل نم دي يف لعجتف « ةجاحلا دنع ةجح نوكتل اهيف تعضو اهنأل ؛ اهريغو تالجسلا اهيف يتلا

 ‹ رهاظف لالا تيب نم ضايبلا ناك نإ مث « ءاضقلا ةيالو

 يف لاقو « هناكم هاخآ لعجو جاجحلا هلزعف « ةفوكلا ىلع - هللا همحر - ةديرب وبأ ناك : لاق

 ‹ ىسوم يبأ نب ةدرب ابأ جاجحلا ىضقتسا : لاق ةرمض انثدح عفار نب نسحلا انثدح رخآ عضوم

 لتقي ملو « رهشآ ةتسب هدعب جاجحلا تامو «ريبج نب ديعس لتق مث « ريج نب ديعس هعم سلجأو
 . ادحأ هدعب

 مرم يبأ نب هللا دبع : ةلمهملا نيعلا باب يف « ميعن يبأ ظفاحلل «ناهفصأ خيرات» يفو

 كله املف « طساوب اًسوبحم ماقأف « جاجحلا هلزع مث « جاجحلل ناهبصأب ءاضقلا يلو يومألا

 . اهب تامو ناهبصأ ىلإ عجر جاجحلا

 (ناك اذإ الإ ) :م اروهشم ملظلا ديدش اًلاظ يأ :ش ( ارئاج ناک ) :م جاجحلا يآ :ش ( وهو ) :م

 :ش ( قحب ءاضقلا نم هنكم ال ) :م ناك اذإ الإ رئاحجلا ناطلسلا نم ديلقتلا زوجي هلوق نم ینشتسا :ش

 وهو :ش ( دوصقملا نأل ) :م قحب مكحلا نم نيكمتلا نم هنكيي ال رئاجلا ناطلسلا ناك اذإ الإ يأ

 ثيح :ش ( هنكم ناک اذإ ام فالخب) :م رئاجلا ناطلسلا نم :ش ( دلقتلاب لصحي ال ) :م قحب لمعلا

 . نكمتلا نم هنكيو ناطلسلا ىلإ عجري ناك اميف ريمضلاو « هنم ديلقتلا هل زوجي

 يذلا يضاقلا ناويد هيلإ ملسي ءاضقلا دلق نمو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 وأ «بتكلا نود نم ةديدجلا ناويدلا برخملا يفو :ش ( تالجسلا اهيف يتلا طئاراوهو ءهلبق ناك

 نود نم لو - هنع هللا يضر - رمع نأ یوریو . ةعومجم سيطارقلا نم عطق اهنأل اهعمجأ

 ىدحإ نم ضوعف واولا ديدشتب نودب هلصأو « ءاضقلاو ةالولل ةيارجلا بتر يأ « نيواودلا
 . نيوايد اولاقل ةيلصأ ءايلا تناك ولو . نيوارد ىلع عمجي هنأل « نيواولا

 - هللا همحر-يرهوجلا لاق . ةطيرخ عمج « طئارخلا وهو هلوقب ناويدلا فنصملارسفو

 لجس دقو مكحلا باتك وهو « لجس عمج تالجسلاو « اهيف يلع حرشب هريغو مدألا نم ةماعو

 بصن باتكو ‹ كوكصلاو رضاحملا نم تالجسلا ريغ يآ :ش ( اهريغو ):م يضاقلا هيلع

 م اهريغو تالجسلا يآ :ش ( اهنأل ) :م فقولا لاومأ يف ميقلاو « تاقفنلا ريدقتو ‹ ءايصوألا

 ( ءاضقلا ةيالو هل نم دي يف لعجتف « ةجاحلا دنع ةجح نوكتل ) :م طئارخلا يف ىأ :ش ( اهيف تعضو)

 . اهذخأ هل ناكف « اهيف ام ةفرعم ىلإ جاتحي هنأل ‹ ىلوملا يضاقلا وهو :ش

 ( رهاظف لاملا تيب نم ) :م اهوحنو تالجسلا هيلع بتك يذلا :ش ( ضايبلا ناک نإ مث ) :م

 الف ‹ هريغل لمعلا راص دقو هملعل هدي يف ناك امنإ كلذ نأل « هعفد ىلع لوزعملا ربجي يأ :ش
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 ىلإ لقتتا دقو هلمعل هدي يف اهوعضو مهنأل؛ حيحصلا يف موصحخلا لام نم ناك اذإ اذكو
 نينيمأ ثعبيو « الوقت ال اًتيدت هذختا هنأل ؛ حيحصلا وه يضاقلا لام نم ناك اذإ اذكوءىلوملا

 اليك ةطيرخ يف اهيف عون لك نالعجيو « اًئيشف اًئيش هنالأسيو هنيمأ وآ لوزعملا ةرضحب اهاضبقيل
 مازلوال ال لاحلا فشكل لاؤسلا اذهو ىلوملا ىلع هبتشي

 نم) :م ضايبلا يأ :ش ( ناك اذإ اذكو ) :م ءاضقلا ةيالو هل نم دي يف لعجي اذكو يآ « هدي يف كرتي
 امع هب زرتحا (حيحصلا يف) الوم ال اًتيدت سانلا قوقح ةنايصل هدنع عضو هنأل :ش ( موصخلا لام
 هنأل عفدلا ىلع ربجي ال موصخلا لام نم وأ هلام نم ضايبلا ناك اذإ - هللا مهمحر - خياشملا لاق
 :ش ( ىلوملا ىلإ لقتنا دقو هلمعل هدي يف اهوعضو مهنأل ) :م ربجي حيحصلا يفو « هل بهو وأ هکلم
 . ةحوتفملا ماللا ديدشتب

 وه يضاقلا لام نم ) :م ضايبلا يأ :ش ( ناك اذإ ) :م عفدلا ىلع ربجي يأ :ش ( اذكو ) :م
 لوزعملا يضاقلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :مىلوألا ةروصلا يف ىضم ام لثم نع هب زرتحا :ش (حبحصلا
 هدنع عضو ام يأ :ش ( الوم ال ) م ةنامألاو ةنايدلا قيرطب مهدنع عضو يأ :ش ( اتيدت هذخنا ) :م
 :ش ( اهاضبقيل نينيمأ ) :م نينلا ىلوملا ديدجلا يضاقلا يأ :ش ( ثعبيو ) :م هب لومتي نأ ثيح نم
 :ش ( ةرضحب ) :م طوحأ نانثالاو يفكي دحاولاو « اهريغو تالجسلا اهيف يتلا طئارخلا يأ
 . لوزعملا ةهج نم نيمألا يآ :ش ( هنيمأ وأ لوزعملا ) :م يضاقلا

 م دحاو دعب ادحاو ينعي :ش ( اًئيشف اًكيش ) :م لوزعملا نالاسي يأ :ش ( هنالاسيو ) :م

 نأل « ةطيرخ يف عون لكو « ةطيرخ يف ءايصوألا خسنيو :ش ( ةطيرخ يف اهيف عون لك نالعجيو)
 هيلإ جاتحا ىتم كلذ نم ءيش هيلع هبتشي الف « لوزعملا دي تحت ةطيرخ يف تناك خسنلا هذه
 :ش ( ىلوملا ىلع هبتشي اليك ) :م ةطيرخ يف عون لك لعجيف « كلذب هل ملع ال هنأل « ىلوملا فالخب
 . اهريغو تالجسلا هذه نم يأ « اهنم ءيش

 لاحلا فشكل ) :م سبحلا ببسو نيسوبحملاو ناويدلا لاوحأ لاؤس يأ :ش ( لاؤسلا اذهو ) :م
 اضبق ىتمو « اياعرلا نم دحاوب لزعلاب هقاحتلال ةجحب سيل لوزعملا لوق نأل :ش ( مازلإلل ال
 اذک . ضاق لك قح يف نوكي نأ يغبني اذهو ناصقنلاو ةدايزلا نع ازارتحا كلذ نامتخي «كلذ

 . ديهشلا ردصلل «يضاقلا بدأ» يفو «طيحملا» يف

 يناثلا لوعفملا ىلإ ىدعتي « مالعتسالا ينعي لاؤسلاو : ليق: - هللا همحر - يكاكلا لاقو

 هيلع لدی رمضم لماعب ايش باصتنا نأب بیجأو نع نودب اًئیشف اًئیش هنالأسی : لاق انهو « ریغب
 . اهنع اًئيشف اًئيش نالأسي يأ ءاهتايفيكو تالجسلا لاوحأ نع هنالأسي هريدقت « نالأسي هلوق

 سيلو : لاق مث - هللا همحر - يكاكلا هخيش هلاق ام عيمجسو - هللا همحر - لمكألا لقنو

 يف امك ًالصفم ىنعمب ءألاح لعجي نأ ىلوألاو « لوألا يف مالكلاك يناثلا يف مالكلا نأل  ءيشب

۱٦ 



 .مزلم رارقإلا نأل « هايإ همزلأ تحب فرتعا نمف رظان بصن هنأل « نيسوبحما لاح يف رظنيو :لاق
 تسيل درفلا ةداهشو « اياعرلاب قحتلا لزعلاب هنأل « ةنيبب الإ هيلع لوزعملا لوق لبقي مل ركنأ نمو

 ىتح هتيلختب لجعي مل ‹ ةنيب مقت مل نإف هسفن لعف ىلع تناك اذإ تناك اذإ اميس ال . ةجحب

 ىلإ يدؤي اليك لجعي الف ‹ رهاظ قح لوزعملا يضاقلا لعف نأل ‹ هرمأ يف رظنيو هيلع يداني

 ريغلا قح لاطبإ

 س
 نم نوكي نأ « لاحلا طرش نم نأل ءالصفم ىنعمب لاق اغإ . یهتنا اباب اہاب هباسح هل تنیب هلوق

 . تاقتشملا

 رظنب يأ :ش ( نيسوبحملا لاح يف رظنيو ) :م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نأل يأ :ش ( هنأل ) :م نيسبتحملا لاح يف خسنلا ضعب يفو . نيسوبحملا لاح يف ديدجلا يضاقلا

 رارقإلا نأل ؛ هايإ همزلأ تحب فرتعا نمف ) :م نيملسملا رومأل :ش ( ارظان بصن ) :م ديدجلا يضاقلا

 نأل يأ :ش ( هنأل ؛ ةنيبب الإ هيلع ) :م لوزعملا يضاقلا يأ :ش ( لوزعملا لوق لبقي مل ركنا نمو « مزلم

 هتداهش يأ :ش ( تناك اذإ اميسال ةجحب تسيل درفلا ةداهشو «اياعولاب قحتلا لزعلاب ) :م لوزعملا
 هلوق لبقي :- هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( هسفن لعف ىلع ) :م رابخألا ليوأت ىلع

 لبق هلوق لبقيال - هللا همحر - كلام دنعو « عرشلا نيمأ هنأل « لزعلا لبقامك « لزعلا دعب

 . ةجحب الإ لزعلا

 رمأي نأ هتفصو :ش ( هیلع یدانی یتح هعیلختب ) :م يضاقلا :ش ( لجعب مل ةنيب مقت مل ناف ) :م

 قحب ينالفلا سوبحملا نالف نبا نالف بلطي ناك [نم] « هتلحم يف يداني ايدانم سلج اذإ موي لك

 مكحلا ادتبا «هدوحج ىلع وهو « هيلع ىعداو دحأ رضح اذإف « اًمايأ كلذك ىداني «رضحيلف

 قحب سوبحم هلعلو « هسفنب ًاليفك هنم ذخأ مصخ رضحي مل نإو . لوزعملا لوق لبقي الف « مهنيب
 . لوزعملا يضاقلا سبح وهو « ةرامإ هيلع تماق دقو « بئاغ

 ام ىلع « هدنع كانه ليفكلا ذخؤي ثيح - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ثاريملا ةمسق لصف

 زوجیالف < كش رخآلا قح توبث يفو ثراولا اذهل رهاظ قحا « ثاريما ةلأسم يف نأل ءيجي

 لوهجم هنكلو ‹ حالصلا ىلع يضاقلا لعف لمحيف « تباث قحلا كانه امأ « موهومك « هريخأت

 حيحصلا : طيحملا» يفو . اًضيأ فالخلا ىلع انه ليفكلا ذخأ ليقو موهومل ةلافكلا ذخأ نوكي الف

 . قافتالاب انه اه ليفكلا ذخأ نأ

 لجعي الف ) :م رهاظلا ثيح نم يأ :ش ( رهاظ قح لوزعملا يضاقلا لعف نأل هرم يف رظنيو ) :م

 ىلع يدانيو ىنأتي لب « سوبحملا قالطإب يضاقلا لجعي ال يأ :ش ( ريغلا قح لاطبإ ىلإ يدؤي اليك
 . رضحيلف « قحب سوبحملا ينالفلا نالف نب نالف بلطي ناك نم هسلجم يف اًمايأ سوبحملا
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 يف وه نم هب فرتعي وأ « ةنيبلا هب موقت ام ىلع هيف لمعيف «فوقولا عافتراو عئادولا يف رظنيو
 نأ « هدي يف وه يذلا فرتعي نأ الإ هانيب ال لوزعملا لوق لبقي الو « ةجح كلذ لك نآل «هدي

 رارقإ حصيف ‹ يضاقلل تناك ديلا نأ « هرارقإب تبث هنأل ‹ اهيف هلوق لبقيف «هيلإ اهملس لوزعملا
 ام ملسيف ‹ يضاقلا ميلستب رقآ مث « هريغل رارقإلاب أدب اذإ الإ « لاحلا يف هدي يف هنأك ٠ يضاقلا

 نم هل رقملا ىلإ ملسيو يناثلا هرارقإب يضاقلل هتميق نمضيو « هقح قبسل لوألا هل رقملا ىلإ هدي يف
 . يضاقلا ةهج

 نم دحاو لاق نإف : فاصخلل «يضاقلا بدأ يف :- هللا همحر - يحصانلا دواد وبأ لاقو

 مل نإف « اًمايآ یدانو « يضاقلا ىنأت « مصخ هل رضحي ملو « قح ريغب تسبح :نيسوبحلا
 ًاليفك يطعأ ال وأ ‹ يل ليفك ال : لاق نإف « هقلطيو هسفنب ًاليفك هنم ذخأو هقلطأ مصخ هل رضحي
 ءاطعإ همز الف ‹ هيلع تبثی مل قحلا نأل « هکرت مث ًارهش هيلع یدان ءيش هيلع بجی ال هناف
 يدانيف « رخآ عونب طاتحي نأ هيلع بجو < هطعي مل اذإف ء اًطايتحا هب يضاقلا هبلط اغنإو ليفكلا

 . يحصانلا مامإلا هلاق اذك « هنع قلطأ ةدملا تضم اذإف < ًرهش هيلع

 :م ءانمألا يدي يف لوزعملا اهعضو يتلا يأ :ش ( فوقولا عافتراو عئادولا يف رظنيو ) :م

 مايق نم دحاو لك يأ :ش ( كلذ لك نأل؛ هدي يف وه نم هب فرتعي وأ ةنيبلا هب موقت ام ىلع هيف لمعيف)

 هنأل ‹ هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( هانيب ال لوزعملا لوق لبقي الو ةجح ) :م هدي يف وه نم فارتعاو « ةنيبلا
 هلوق لبقيف هيلإ اهملس لوزعملا نأ هدي يف وه يذلا فرتعي نأ الإ ) :م هرخآ ىلإ اياعرلاب قحتلا لزعلاب

 (هرارقإب تبث هنأل ) :م تاقوألا عافتراو عئادولا يف يأ « اهيف ذعنيح لوزعملا لوق لبقي يأ :ش ( اهيف

 :ش ( يضاقلا رارقإ حصيف ) :م لوزعملا :ش ( يضاقلل تناك ديلا نأ ) :م ديلا يذ رارقإب يأ :ش

 . هب لوزعملا

 دیب ناک اذإ اذکف « هب هرارقإ حص « اًتایع هديب تناک ولو :ش ( لاحلا يف هدي يف هناك ) :م
 هب أدب اذإ الإ يأ « لبقيف هلوق نم ءانثتسا :ش ( أدب اذإ الإ ) :م عدوملا ديك عدوملا دي نأل «هعدوم
 ملسيف ) :م يضاقلا هل رقآ نم ريغلا ىلإ :ش ( يضاقلا ميلستب رقأ مث « هريغل رارقإلاب ) :م ديلا يوذ
 :م ديلا وذ هل رقأ يذلا وهو « لوألا هل رقملا قح قبسي يأ :ش ( هقح قبسل لوألا هل رقملا ىلإ هدي يفام

 :ش ( يضاقلا ةهج نم هل رقملا ىلإ ملسيو يناثلا هرارقإب يضاقلل هتميق ) :م ديلا وذ يأ:ش ( نمضيو )

 لوقي نأ امإ : هجوأ ةعبرأ ىلع ةلأسملا نأ كلذ لصاح :- هللا همحر - ديهشلا ردصلا لاقو

 رکنأو ‹ وه نل يردأ الو لوزعملا ىلإ هعفد لاق وأ ‹ نالف نب نالفل وه لاقو « لوزعملا ىلإ هعفد

 . رخآ نالفل وهو « لوزعملا ىلإ هعفد لاق وأ لوزعملا هلوق ام

 نم هدي ىلإ لصو لاملا نأل « هل رقملل لاملاو لوزعملا لوق لبقي يناثلاو لوألا هجولا يفف
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 ٠ نيميقملا ضعبو ءابرغلا ىلع هناكم هبتشي اليك دجسم ا يف ارهاظ اًسولج مكحلل سلجيو :لاق

 دجسملا يف سولجلا هركي :- هللا همحر - ىعفاشلا لاقو .رهشأ هنأل ؛ ىلوأ عماجلاو دجسملاو

 هلوق انلو . هلوخد نع ةعونم يهو ضئاحلاو صنلاب سجن وهو كرشملا هرضحي هنأل ؛ ءاضقلل

 ( مكحلاو ىلاعت هللا ركذل دجاسملا تينب اغنإ :٠ مالسلاو ةالصلا هيلع

 کہ
 . اذه اذكف لبقي ناسنإل رقأ اذإ لاملا هدي يف نمو « ىنعم لوزعملا دي ىف لاملا ناكف « لوزعملا ةهج

 . ديلا بحاصل لوقلا :ثلاثلا هجولا يفو

 ‹ لوزعملا ىلإ هعفد لاقو ديلا بحاص أدب نإ ام « نيهجو ىلع ةلأسملا عبارلا هجولا يفو

 لاق مث « هل لوزعملا هل رق يذلا ريغ نالف نبا نالفل لاملا وه لاقف رارقإلاب أدب وأ « رخآ نالفل وهو

 ‹ لوزعملا هل رقأ نم ىلإ عفدلاب رمؤيو لوزعملا لوق لوقلا : لوألا هجولا يفف ‹ لوزعملا ىلإ هعفد

 هتميق وأ « لاشمألا تاوذ نم ناك نإ هلغم نمضيو « هل رقأ نم ىلإ عفدلاب رمؤي يناثلا هجولا يفو

 . هل رقأ نم ىلإ لوزعملا هملسي مث لوزعملل

 اسولج مكحلل ) :م يضاقلا يأ :ش ( سلجيو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نيأذلا :ش ( نيميقملا ضعبو ) :م بيرغ عمج :ش ( ءابرغلا ىلع هناكم هبتشي اليك دجسم ا يف ؟رهاظ

 . عضاوملا :ش ( رهشا هنأل ؛ ىلوأ عماجلاو دجسملاو ) :م ءاضقلاب طالتخا مهل سيل

ا طسو يف عماجلا ناك اذإ اذه :- هللا همحر - مالسإلا رخف لاقو
 فرط يف ناك ولو ةدلبل

 راتخيو ةدلبلا فرط ىلإ باهذلا ةقشم سانلا قحلي اليك « ةدلبلا طسو ىف ادجسم راتخي « ةدلبلا

 ‹ سانلا ةعامج ماقت ثيح يضقي نآ يلإ بحأ : «طوسبملا »يفو ‹ رهشآ هنأل قوسلا دجسم

 . دعبأ ةمهتلا نع كلذ نأل «تاعامجلا دجاسم نم هريغ وأ عماجلا دجسم ا يف ينعي

 نأ هركيو :- هللا مهمحر - «ةيعفاشلا زيجوا» ىفو - هللا امهمحر - دمحأو كلام لاق هبو

 دجسملا يف سلجي ام لضفأو : «ىواتفلا ةصالخ» ىف لاقو « ءاضقلل اًسلجم دجسملا ذختي

 . اندنع هب سأب ال هتيب وأ هيح دجسم يفو « عماجل ا

 يضاقلا نأل يآ :ش ( هنأل ءاضقلل دجسملا يف سولجلا هركي :- هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م

هلوق وهو :ش ( صنلاب سجن وهو ):م ىوعدلل :ش ( كرشملا هرضحي ) :م
 نوكرشملا امنإ : یلاعت 

 يأ :ش ( يهو ) :م ضئاحلا هرضحيو يآ :ش ( ضئاحلاو ) :م « (۲۸ ةيآلا : ةبوتلا ) :€ سجن

 يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو ) :م دجسم لا لوخد يآ :ش (هلوخد نع ةعونمم ) :م ضئاحلا

 ظفللا اذهب ثيدحلا اذه :ش ( مكحلاو ىلاعت هللا ركذل دجاسملا تينب امنإ ) :م : لي يبنلا لوق

 يفو « الوطم سن ثيدح نم ةراهطلا يف هاور « «مكحلا» هيف سيل ملسم هاورو ‹«بيرغ

 . دجاسملا يأ « ىلاعت هللا ركذل يه اغإ» : هرخآ
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 نودشارلا ءافلخلا اذكو ‹ هفكتعم يف ةموصخلا لصفي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو

 «دجسملا يف اهتماقإ زوجيف ةدابع ءاضقلا نألو ؛ تاموصخلا لصفل دجاسملا يف نوسلجي اوناك

 ءاهلاحب ربخت ضئاحلاو « هلوخد نم عنم الف « هرهاظ يف ال هداقتعا يف كرشملا ةساجنو « ةالصلاك
 تناك اذإ امك ‹ اهمصخ نيبو اهنيب لصفي نم ثعبي وأ «دجسملا باب ىلإ وأ اهيلإ يضاقلا جرخيف

 اهيف لوخدلاب سانلل نذايو ‹ هب ساأب ال هراد يف سلج ولو . ةبادلا يف ةموصخل ا

 ثيداحأ هيف :ش ( هفکتعم يف ةموصخلا لصفي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو ) :م
 هللا لوسر اي :لاق الجر نأ ناعللا ةصق يف دعس نب لهس نع ملسمو يراخبلا جرح ام اهنم
 هجرخأ ام اهنمو . دهاش انأو دجسملا يف انعالتف : لاق نأ ىلإ ؟ الجر هتأرما عم دجو ًالجر تيأرأ
 بطخي هللا لوسر انب : لاق - هنع هللا یضر - سابع نبا ثیدح نم همجعم يف يناربطلا

 يلع مقأ هللا لوسر اي : لاقف « هيلإ برق ىتح سانلا ىطخسف لجر ىتأ ذإ ةعمجلا موي
 . «جوزت نكي ملو ةدلج ةئام هودلجاف »: هيفو ثيدحلا ءدحلا

 ثيدح اذه :ش ( تاموصخلا لصفل دجاسملا يف نوسلجي اوناك نودشارلا ءافلخلا اذكو ) :م

 هللا يضر - رمع نعالو « دجسملا يف نعالو ىضق نم باب يف ؟يراخبلا حيحص» يفو . بيرغ
 يضر - رمعم نب ىيحيو يبعشلاو حيرش ىضقو . ب يبنلا ربنم دنع دجسملا يف - هنع ىلاعت
 . دجسملا يف - مهنع هللا

 اذه :ش (هداقتعا يف كرشملا ةساجنو ةالصلاك دجسملا يف اهتماقإ زوج يف « ةدابع ءاضقلا نألو ) :م

 تبث هنإف ‹نطابلا هداقتعا يف كرشملا ةساجن هريرقتو - هللا همحر - يعفاشلا ليلد نع باوج

 :م هرهاظ يف ةساجن ال يأ :ش (هرهاظ يفال ) :م دجسملا يف دوفولل لزني ناك الإ يبنلا نأ
 ءاهلاحب ربخت ضئاحلاو) :م ءيش هنم ضرألا بيصيال ذإ :ش ( هلوخد نم عني الف)
 نيب يأ :ش ( اهنيب لصفي نم) :م يضاقلا يأ :ش ( ثعبي وأ « دجسملا باب ىلإ وأ اهيلإ يضاقلا جرخيف

 نوكت نأ زوجي : ليق نإف :ش ( ةبادلا يف ةموصخلا تناك اذإ امك ءاهمصخ نيبو ):م ضئاحلا
 ريغ رافكلا انلق « اهلاح نع ربختف « دجسملا يف لوخدلا ةمرح دقتعت ال ةملسم ريغ ضئاحلا

 . اهلوخدب سأب الف ‹ ةعيرشلا عورفب نيبطاخم

 . مدقت ام ىلع اعیرفت اذه رکذ :ش ( هب ساب ال هراد يف ) :م يضاقلا يأ :ش ( سلج ولو ) :م

 عني ال نأ طرشب كلذ هلف « هراد يف سلجي نأ راتخا نإو : يسخرسلا ةمئألا سمش لاقو
 يف يأ :ش ( اهيف لوخدلاب سانلل نذايو ) :م هسلجم يف اقح دحأ لكل نأل ؛ هيلع لوخدلا نم ادحأ

 نیعم نبا هفعضو دواد وبآ هقثو ضایف نب مساقلا هیفو يناربطلاو ىلعي وبآ هاور :(۲۹۷ /) يمشیهلا لاق : نسح (۱)

 . تاقث هلاجر ةيقبو



 ةيده لبقي الو : لاق . ةمهت هدحو هسولج يف نأل ؛ كلذ لبق سلجي ناك نم هعم سلجيو

 يآ :ش ( ةمهت هدحو هسولج يف نال كلذ لبق ) :م هعم :ش ( سلجي ناک نم هعم سلجیو ) :م هراد

 . ةوشرلاو ملظلا ةمهت

 - ةباحصلا نم ةعبرأ رضحي ىتح مكحي ناك ام - - هنع هللا يضر - نامثع نأ يور دقو

 نآ يور امل « مهرواشيو « ءاهقفلا نم ةعامج هسلجم رضحي نأ بحتسيو « - مهنع هللا يضر

 ذاعمو « فوع نب نمحرلا دبع نورضحي اوناك [ نيذلا ]- مهنع هللا يضر - نيدشارلا ءافلخلا

 ۰ - هنع هللا يضر - رکب وبأو « - مهنع هللا يضر - تباث نب دیزو « بعک نب يبآو «لبج نبا

 ءاهقفلا سلجم رضحي : دمحأ لاق « قح - مهنع هللا يضر - اًضيأ يلعو نامثعو رمع رضحي

 . هيلع لکشی امیف مهرواشیو بهذم لک نم

 :ش ( ةيده ) :م يضاقلا يأ :ش ( لبقي الو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ءيشلا معن : : يي لاق «هبو هنم عرشلا يف ةيدهلا : ‹طوسبملا »يف هلاق ام بابلا اذه يف لصألا

 هل ظقوي دعولاو « هشغ يأ ردصلا رحو بعلت ةيدهلا : مالسلا هيلع لاقو [... .]ةيدهلا

 لمعلا نيعتي مل نم قح يف اذهب نكلو (٠ اوباحت اوداهت ١ : مالسلا هيلع لاقو . ردصلا يف ضغبلا

 ةيدهلا لوبق نعزرحتلا هيلعف < ‹ يلاولاو يضاقلاك كلذل نيعت نم امأف « نيملسملا لامعأ نم

 : لاق قورسم نعو . تحسلاو ةوشرلا نم عون وهذإ « كلذ لبق يدهي ال ناك نم اًصوصخ

 رفكلا هب تغلب دقف ‹ ةوشرلا تذخأ اذإو « تحسلا لكأ دقف ةيدهلا ذأ اذإ يضاقلا

 ا يبنلا لمعتسا : لاق يدعاسلا ديمح يبأ نع هدانسإب - هللا همحر - يراخبلا ىورو

 لاق ‹ يل يدهأاذهو «مكلاذه : لاق مدق املف « ةقدصلا ىلع دسألا نبا هل لاقي دزألا نم الجر

 ̂ رمع لمعتساو « !؟ ال مآ هل یدهبا رظنیف « همآ تیب وأ هیبآ تیب يف سلج الهف :  مالسلا هيلع

 تجتانت : لاق «؟ اذه كل نیآ نم :لاقف « لامب مدقف - هنع هللا يضر - ةريره ابآ - هنع هللا يضر

 ؟ال مآ كيلإ ىدهيأ رظنتف كتيب يف تدعق له هللا ودع يأ : :لاقف « ايادهلا تقحالتو « لويخلا

 ‹ ةفصلا هذهب تناك اذإ ة وشرلا نم ةيدهلا لوبق نأ انفرعف «لاملا تيب يف هلعجو « هنم كلذ ذخأف

 . ةيدهلا مكاحلا لبقي الف

رط نم (۲۱۳۰) يذمرتلاو « ٠٠٥١( /۲) دمحآ هاور : فیعض (۱)
 يبآ نع ديعس نع يدنسلا حيجن رشعم يبآ قي

 . فيعض رشعم وبأو ءاعوفرم . . . ةريره

 ‹ “)٤٤/٦( ليلغلا ءاورإ»و ؛ ٠۲١-۱١١( /6) “ةيارلا بصن»و « )۱٤۹/6( “دئاوزلا عمجم» عجار : فيعض (۲)

 يناكوشلل «ةعومجملا دئاوفلا»و ١)١/ ۸١( ةعيرشلا هيزنت»و ‹ (1۹/۳) رجح نبا ظفاحلل « ريبحلا صيخلت»و

(A4) . 
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 يناثلاو« محرلا ةلص لوألا نأل ؛هتاداهمب ءاضقلا لبق هتداع ترج نم وأ « مرحم محر يذ نم الإ

 بیرقلل تناک ول یتح هئاضقب ًالکآ ریصی كلذ ءارو اميفو « ةداعلا ىلع ىرج لب  ءاضقلل سيل

 ءاضقلا لجأل هنأل؛ ةموصخ هل تناك وأ داتعملا ىلع يدهملا داز اذإ اذكو « هتيده لبقي ال ةموصخ

 فالخب ةباجإلاب مهتيف ءاضقلا لجأل ةصاخلا نأل ؛ ةماع نوكت نأ الإ ةوعد رضحي الو « هاماحتيف

 هبیجي هنآ :- هللا همحر - دمحم نعو . امهلوق وهو هبيرق باوجلا اذه يف لخديو « ةماعلا

 هيلإ ىدهملا ريصي نأ لبق يأ :ش ( ءاضقلا لبق هتداع ترج نم وأ « مرحم محر يذ نم الإ ) :م

 ءارو اميفو « ةداعلا ىلع ىرج لب ‹ ءاضقلل سيل يناثلاو « محرلا ةلص لوألا نأل ؛ هتاداهم ) :م ايضاق

 :م تحسو مارح ءاضقلل لكألاو :ش ( هئاضقب ًالكآ ريصي ) :م يناثلاو لوألا ءارو اميف يأ :ش ( كلذ

 . :ش ( هتیده لبقي ال ‹ ةموصخ بيرقلل تناك ول یتح )

 يآ :ش ( هاماحتيف ءاضقلا لجأل هنأل «ةموصخ هل تناك وأ « داتعملا ىلع يدهملا داز اذإ اذكو ) :م

 هللا مهمحر - خياشملا فلتخا « هنم ذخألا زوجي ال نمم ةيدهلا ذخآ اذإ مث « هذخأي الو هنع زرتحي

 - يعفاشلا لاق هبو - هنع هللا يضر -رمع ةيضق نم رم امك لاملا تيب يف اهعضي ليق « هيف -

 فرع نإ اهبابرأ ىلع اهدري : اولاق - هللا مهمحر -خياشملا ةماعو . هجو يف - هللا همحر

 ريسلا »يف - هللا همحر - دمحم هيلإ راشأ رخآ هجو يف -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو ‹يدهملا

 اهعضي « ةطقللا مكح اهمكح « اهيلع درلا رذعت ىتح اديعب ناك وأ يدهملا فرعي مل نإو « «ريبكلا

 ىنعملا ثيح نم ايادهلا تناكف « نيملسملا نع بئان هلمع يفو « هلمعل اهذخأ هنأل لالا تيب يف

 همحر - يواحطلا لاقو :ش ( ةماع نوكت نأ الإ ةوعد ) :م يضاقلا يأ :ش ( رضحي الو ) :م

 :ش (ةصاخلا نأل ) :م نآلا هذه ءيجيو <« ةبارقلل ةصاخلا ةوعدلا بجت الو :«هرصتخم» يف - هللا

 ‹ ةماعلا ةوعدلا يأ :ش ( ةماعلا فالخب ةباجإلاب مهتيف « ءاضقلا لجأل ) :م نوكت ةصاخل ا ةوعدلا يأ

 . ءاضقلل نوكت ال اهنإف

 سرع ةماعلا ةوعد : - هللا همحر - يفسنلا يلع وبأو - هللا همحر -يرودقلا لاق

 نآلا ءيجيو « ةماع يهف ةرشعلا زواج اذإ لصافلا دحلا يف ليقو « ةصاخ كلذ ىوس امو «ناتخو

 همحر - يرودقلا لوق قالطإ يأ :ش ( باوجلا اذه يف لخديو ) :م - هللا همحر - فنصللا هلاق ام
 لوق يآ :ش ( امهلوق وهو ) :م يضاقلا بيرق يأ :ش ( هبيرق ) :م ةصاخلا ةوعد رضحي الو - هللا

 . هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ

 . ةصاخلا ةوعدلا يف هبيرق بيجي يضاقلا يآ :ش ( هبيجي هنآ :- هللا همحر - دمحم نعو ) :م

 ةلص هتوعد ةباجإنأل « فالح الب هبيرقل صاخلا ةوعد بيجي - هللا همحر - فاصخلا ركذو
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 :لاق .اهذختي ال اهرضحي ال يضاقلا نأ فيضملا ملع ول ام ةصاخلاو . ةيدهلاك ةصاخ تناك نإو

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . نيملسملا قوقح نم كلذ نأل ؛ ضيرملا دوعيو « ةزانجلا دهشيو

 نود نیمصخلا دحأ فيضي الو < نيذه اهنم دعو ‹ «قوقح ةنس ملسملا ىلع ملسملل»

 هللا همحر - دمحأ لاق هبو «مصخلا ريغل مئالولا رضحي :- هللا همحر - يعفاشلا دنعو « محرلل

 نإ ‹« لضفأ اهكرتو . ءاش نإ ةماعلا رضحيو ةصاخلا رضحي ال :- هللا همحر - كلام لاقو -

 - انباحصأ فلتخا : «ةيلحلا» يفو «رهاوجلا» يف هركذ هرك حاكنلا ريغلو « حاكنلا ةميلو تناك

 ىلع مئالولا روضح يف « ةمئألاو ةاضقلاك « نيملسملا رومأ نم ارمأ يلو نميف - هللا مهمحر

 ناك نإ هنأ: ثلاثلاو « ةباجإلا ضرف طقس هنأ : يناثلاو « مهريغك هنأ : اهدحأ : هجوأ ةثالث

 ةوعدلا تناك نإو يأ هلبق اب لصأو :ش ( ةصاخ تناك نإو ) :م رضحي الأو رضحي مل اًقزترم

 مث . هبيرق نم اهذخآ هل زوجي ثيح « ةيدهلا يف امك يأ :ش ( ةيدهلاك ) :م هبيرقل هبيجي ةصاخ

 ال اهرضحي ال يضاقلا نأ فيضملا ملع ول ام ةصاخلاو ) :م : هلوقب ةصاخلا ةوعدلا فيرعت ىلإ راشأ

 ال ءرضحي ال يضاقلا نأ ملع ول لاحب ناك نإ « ةوعدلا بحاص نأ « كلذ حاضيإ :ش ( اهذختي

 ول لاحب ناك نإو . ةمأع ةوعد هذهف « ةوعدلا هذه بيجي ال يضاقلا نإف « ةوعدلا ذاختا نم عنتيي

 ةوعد هذهف «ةوعدلا ذختي الو عنتيي « يضاقلا اهرضحي ال ةوعدلا ذختا ول هنأ ةوعدلا بحاص ملع

 ردص ركذو . هئاضقب الك ناك اهرضح اذإف . هل تذختا اهنأل « يضاقلا اهبيجي الف « ةصاخ

 ال نأ يغبنيف « مصحخ فيضملاو « ةماع ةوعدلا تناكاذإ : - هللا امهمحر - رسيلا وبأو مالسإلا

 . ةمهتلا ىلإو رخآلا ءاذيإ ىلإ يدؤي هنأل ةماع تناك نإو ‹ ةوعد يضاقلا بيجي

 :م يضاقلا يأ :ش ( دهشيو ) :م : «هرصتخم »يف - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 قوقح نم ) :م ضيرملا ةدايعو ةزانجلا دوهش نم روكذملا يأ :ش ( كلذ نأل ؛ضيرملا دوعيو « ةزانجلا)

 . ًاضيأ ةمهت هيف سيلو « هيلإ بودنم رمأ هنأل :ش ( نيملسملا

 ( «قوقح ةتس ملسملا ىلع ملسملل ») :م : ءب يبنلا لاق يأ :ش ( مالسلا و ةالصلا هيلع لاق ) :م

 ملسملا قح » : لاق هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع ملسم هاور ثيدحلا :ش

 اذإو ‹ بجاأف كاعد اذإو « ملسف هتبقل اذإ : لاق ؟ نه ام ةي هللا لوسر اي : لاق « تس ملسملا ىلع

 ةياور يفو « هعبتاف تام اذإو هدعف ضرم اذإو ‹ هتمشف هللا دمحف سطع اذإو « هل حصناف كحصنتسا

 در هيخأ ىلع ملسملل بجي سمخ ) : ةا هللا لوسر لاق - هنع هللا يضر - ةريره يب نع ىرخأ

 نم يأ :ش ( اهنم دعو ) :م « زئانجلا عابتاو ضيرملا ةدايعو «ةوعدلا ةباجإو « سطاعلا تيمشتو مالسلا

 نود نيمصخلا دحأ فيضي الو ) :م . ضيرملا ةدايعو ةزانجلا ةداهش امهو :ش ( نيذه ) :م تسلا
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 ىوس ارضح اذإو : لاق . ةمهت هيف نالو« كلذ نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل « همصخ

 وسيلف ءاضقلاب مكدحأ يلتبا اذإ :١ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ لابقإلاو سولحجلا يف امهنيب

 نألو ‹ ةمهتلل ةجح هنقلي الو هيلإ ريشي الو امهدحأ راسي الو « رظنلاو ةراشإلاو سلجملا يف مهنيب
 كحضي الو . هقح كرتيف رخآلا بلقل ةرسكم هيف

 يف - هللا همحر - يناربطلا هاور ثيدحلا :ش ( كلذ نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ٠ همصخ

 نيمصخلا دحأ فيضي نأ يبنلا ىهن :١ لاق - هنع هللا يضر - يلع نع ؛طسوألا همجعم

 . ليلا ةمهت يآ :ش ( ةمهت هيف نألو ) :م «رخآلا نود

 ىوس ) :م نامصخلا يآ :ش (ارضح اذإو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 هللا يضر - رمع بتكو . نيبناجلا نم رظنلا ةيوست لابقإلاب دارأ :ش ( لابقإلاو سولجلا يف امهنيب

 ‹ كلدعو كسلجمو كهجو يف سانلا نيب اوسو : - هنع هللا يضر - ىسوم يبأ ىلإ -هنع

 ىلع رخلاو هراسي ىلع امهدحأ سلجي الو « هيدي نيب امهسلجي نآ ملعلا لهأ قافتاب بحتسملاو
 . راسيلا ىلع ًالضف نيميلل نأل « هنييي

 ناطلسلا سلجف لجر عم ناطلسلا مصاخت :« ىربكلا ىوتفلا»و« لزاونلا»و «ينغملا» يفو

 دعقيو هيف ناطلسلا مصخ سلجيو هماقم نم موقي نأ يضاقلل يغبني « هسلجم يف يضاقلا عم

 نأ ىلع لدت ةلأسملا هذهو ء امهدحأ ًالضفم نوكي ال ىتح امهنيب يضقي مث « ضرألا ىلع وه
 هللا يضر - حيرش دنع يلع ةصق هيلع ليلدلاو هدلق يذلا ناطلسلا ىلع ايضاق حلصي يضاقلا

 يف - هنع هللا يضر - اًيلع سلجأو هسلجم نع ماق- هنع هللا يضر - اًحيرش نإف - هنع

 الو يضاقلا يدي نيب اوثجي نآ نيمصخلل يغبنيو :- هللا همحر - ينانيغرملا لاقو «هسلجم

 يدي نيب ملعتملا سلجي امك مكحلل اًميظعت يضاقلا امهعنم كلذ العف ولو نايعقي الو ناعبرتي
 . نيرظانلا نيعأ يف بيهأ نوكيل « هيدي نيب يضاقلا ناوعآ فقيو « ملعلل اًميظعت ملاعلا

 وسيلف ءاضقلاب مكدحأ يلتبا اذإ ١ : لب يبنلا لوقل يآ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م

 نع-هللا همحر - «هدنسم» يف هيوهار نب قاحسإ هاور ثيدحلا < رظنلاو ةراشإلاو سلجملا يف مهنيب

 يف مهنيب وسيلف ‹ نيملسملا نيب ءاضقلاب يلتبا نم » : لك هللا لوسر لاق- اهنع هللا يضر- ةملس مآ

 . ( رخآلا نم رشكأ نومصخلا دحأ ىلع هتوص عفري الو رظنلاو ةراشإلاو سلجلملا

 عم ملكتي ال ينعي :ش ( امهدحا راسي الو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 :م اعرش يهنم كلذ لكو «بجاحلاب الو نيعلاب الو سأرلاب ال :ش ( هيلإ ريشي الو ) :م ارس امهدحأ
 « رخآلا بلق رسكو « نيمصخلا دحأل ةناعإ هيف نألو « ليلا ةمهت يأ :ش ( ةمهتلل ةجح هنقلي الو )

 رسكلا ىنعمب يميم ردصم ميلا حتفب ةرسكملا :ش ( رخآلا بلقل ةرسكم هيف نألو ) :م هلوق ىنعم وهو

 يضاقلا يأ :ش ( كحضي الو ) :م هقح كرتيف هقح بلط نع بنجتي هنأل :ش ( هقح كرتيف ) :م

۲4 



 ةباهمب بهذي هنأل ‹ امهنم ادحاو الو مهحزام الو همصخ ىلع ئرتجی هنأل امهدحا هجو يف

 ةناعإ هنأل اذهو «اذكو اذكب دهشتأ :هل لوقي نأ هانعمو . دهاشلا نيقلت هركيو : لاق . ءاضقلا

 ةمهتلا عضوم ريغ يف -هللا همحر- فسوي وبأ هنسحتساو.مصخلا نيقلتك هرکیف نیمصخل ا دحأل

 .ليفكتلاو صاخشألا ةلزنمب قحلل ءايحإ هنيقلت ناكف سلحلا ةباهل رصحي دق دهاشلا نأل ؛

 كحض ببسب :ش ( همصخ ىلع ئرتجی هنأل ) :م نیمصخلا دحآ يآ :ش ( امهدحأ هجو يف ) :م

 حزاي الو يآ :ش (امهنم ادحاو الو ) :م ماصتخالا يف :ش ( مهحزامي الو ) :م ههجو يف يضاقلا

 :اولاق اذهلو :ش ( ءاضقلا ةباهب بهذي ) :م يضاقلا حزم نأل :ش ( هنأل ) :م ماصخألا نم ادحاو

 هيف نوكي نأ بحتسي :(رهاوجلا» يفو < هلاعفأ يف اًعضاوتم « اًسوبع يضاقلا نوكي نأ يغبني

 . بضغ ريغ نم ةسوبع

 دهاشلا نوقلت هركيو ) :م :(ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم لاق يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( :هل لوقي نآ ) :م دهاشلا نیقلت هتهارک نم- هللا همحر - دمحم هلاق ام ینعم يأ :ش ( هانعمو

 نيقلتك هركيف نيمصخلا دحأل ةناعإ هنأل اذهو «اذكو اذكب دهشتأ ) :م :دهاشلل يضاقلا لوقي نأ يأ

 ةمهتلا عضوم ريغ يف فسوي وبآ ) :م دهاشلا ديلقت يأ :ش ( هنسحتساو ) :م هرکی ثیح :ش ( مصخل ا

 (قحلل ءايحإ هنيقلت ناكف سلجملا ةباهمل ) :م نايبلا نع هناسل سبحني يأ :ش ( رصحي دق دهاشلا نأل ؛

 يعدي نآ لم ‹ كلذ زوجي ال ةمهتلا عضوم يف نأل < ةمهتلا عضوم ريغ يف هلوقب ديقو :ش

 لاق نإ يضاقلاف « فلألاب دهاشلا دهشو « ةئامسمخ ركني هيلع ىعدملاو < ةئامسمخو املأ يعدمل ا

 فقو يف امك هتداهش يف فقوو « كلذب ًاملع « دهاشلا دافتساو «ةئامسمخل ءاربإ هنآ لمتحي

 رايتخا ىلإ ريشي - هللا همحر - فسوي يبأ لوق ريخأتو « قافتالاب زوجي ال اذهف «يضاقلا

 لاقيو همصخ رضحیلف صخش لاسرإ وهو :ش ( صاخشألا ةلرنمب ) :م- هللا همحر - فنصلا

 وهو :ش ( لیفکتلاو ) :م هریغ هصخشآو عنم دح نم بهذي يآ « ًصوخش دلب ىلإ دلب نم صخش
 . نيمصخلا دحأ ةناعإ سنج نم كلذ نكي مل هنأل نيمصخلا دحأل ليفكلا ذخأ

3# ê 



 سبحلا يف لصف
 هرمأو ‹ هسبحب لجعي مل هيرغ سبح قحلا بحاص بلطو « يضاقلا دنع قحلا تبث اذإو : لاق

 ‹ اهروهظ نم دب الف ةلطامملا ءازج سبحلا نأل هيلع ام عفدب

 ( سبحلا يف لصف ) :م

 هركذ «يضاقلا مكح عاونأ نم سبحلا ناك الو « سبحلا ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ :ش

 : ةدئاملا) 4 ضرألا نماوفني وأ :  ىلاعت هلوق وهو « باتكلاب عورشم وهو « ةدح ىلع لصف يف

 الجر سبح ي هللا لوسر نأ: يور ام وهو ةنسلابو « سلجملا هب دارملا نإف « ( ۳۴ ةيآلا

 نجس - مهنع هللا يضر - نامثعو رمعو ركب يبأو ةي يبنلا نمز يف نكي مل هنأ ريغ « «ةمهتلاب
 ثدحأ - هنع هللا يضر - يلع نمز ناك الو « نكمأ ثيح زيلهدلا وأ دجسملا يف سبحي ناكو

 . اًسبحم هامسف ردم نم اًتجس ىنبف « صوصللا هيقف هامسو بصق نم هانب نجسلا

 هاور . اًسيك اتیمأو « اًتيصح اًباب اًسہحم عفان دعب تینب اًسیکم اًسیک : يزارتألا لاق مث
 سيكلاو ليلذتلا وهو « سينجتلا عضوم سبحللاو .« قئافلا» يف - هللا همحر - يرشخمزلا

 اهنيمآ فصنو يأ اتيمأو « هلوق هب فورعملا سيكلا ىلإ بوسنم سيكم او « رومألا يف يناثلا نسح
 ٠ قئافلا »يف اذك ناجسلا نيعب

 نكي مل- هنع هللا يضر - ركب يبأو يب يبنلا نمز يفو :- هللا همحر - يكاكلا لاقو

 . اًسبحم هذختاو مهرد فالآ ةعيرأب ةنيدملاب اراد - هنع هللا يضر - رمع یرتشا یتح نجس

 هرمأو ‹ هسبحب لجعي مل هميرغ سبح قحلا بحاص بلطو « يضاقلا دنع قحلا تبث اذإو : لاق ) :م
 هيلع هلوقل ةلطامملا روهظ يأ :ش ( اهروهظ نم دب الف ‹ ةلطامملا ءازج سبح ا نأل ؛ هيلع ام عفدب

 مهاردلا يف سبحي سبحلا قح يف ردقم ريغ لاملاو « سبحلا قحتساف « ملظ ينغلا لطم » : مالسلا

 ‹ ناضمر ءيجمل جرخي ال نيدلا يف سوبحملاو هب ىزاجيف « ملظ كلذ عنام نأل ؛ هنودامو

 ‹ هلهأ ضعب ةزانج روضحو « ةضيرف ةجحو « ةبوتكم ةالصو « ةعمجلاو ىحضألاو رطفلاو
 ذئنيح مايقلا مزل هنأل ؛ نكي مل اذإ ام فالخب « هلسخيو هنفكي نم ةمث ناك اذإ هدلوو هدلاو تومو

 . نيدلاولا قحب

 هيلعو « ال مهريغ يفو دالوألاو تادجلاو دادجألاو نيدلاولا ةزانجل هليفكب جرخي : ليقو

 قحتسمب سيل وهو «هببسب توي امر هنأل جرخي الإو « جرخي ال مداخ هلو ضرم نإو . ىوتفلا

 «دحأ هيلع علطي ال ثيح امهأطيف « هتيراجو هتجوز هيلع تلخد « عامجلا ىلإ جاتحا ولو « هيلع
 هلهأ لوخد نم عني الو . ماعطلا فالخب عني نأ زوجيف « جئاوحلا لوصأ نم سيل ءطولا :ليقو

 . هدنع ثكملا لوط نم نوعنيو « نيدلا ءاضق يف مهرواشي « هيلع هناريجو
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 ‹ لاهمإلا يف عمط هلعلف ةلهولا لوأ يف ًالطام هنوك فرعي مل هنأل؛ هرارقإب قحلا تبث اذإ اذهو

 تيث امك هسبح ةنيبلاب تبث اذإ ام ‹ هلطم روهظل هسبح كلذ دعب عنتما اذإف « لالا بحصتسي ملف

 نمثک هدي يف لصح لام نع الدب همزل نید لک يف هسبح عنتما ناف : لاق . هراکنإب لطملا روهظل

 ةلافكلاو رهملاك دقعب همزتلا وأ عيبملا

 فرعي مل هنأل؛ هرارقإب قحلا تبث اذإ ) :م مرغلا سبحب هتلجع يضاقلا كرت يأ :ش (اذهو) :م

 ‹ لاهمإلا يف عمط هلعلف ) :م ءيش لوأ يأ ‹ ةلهو لوأ هتيقل : لاقي :ش ( ةلهولا لوا يف ًالطام هنوك

 روهظل تبث امك هسبح ةنيبلاب تبث اذإ امأ « هلطم روهظل هسبح كلذ دعب عنتما اذإف « لالا بحصتسي ملف

 لوق ىلعو : ريغصلا عماجلا حرش» يف -هللا همحر - ناخ يضاق لاقو :ش ( هراكنإب لطملا

 . ةلهولا لو يف هسبحي ال «ًاضيأ ةنيبلا يف - هللا همحر -فاصخل ا

 مامإلل يغبني : - هللا همحر - ةفينح وبأ لاق : لصألا ةلافك يف لاق : «سانجألا» يف لاقو

 مدقيام لوأ يف هسبحي ال نكل «رهم وأ عيبم نمث وأ اًبصغ وأ ناك اًضرق نويدلا يف سبحي نأ

 . هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأ لوق وهو « هسبح هيلإ داع نإف هضرأف مق : هل لاقيو ءهيلإ

 لام كلآ : هل لوقي ىتح هسبحي ال نأ يدنع باوصلا : - هللا همحر - فاصخلا لاقو

 نأ تبثأ : بلاطلل لاق « يل لام ال : لاق نإو « هسبح الام هل نأ رقأ نإف « كلذ ىلع هفلحتسيو

 هسبح زوجي ال نويدملا راسعإ تبث اذإ ملعا مث . ةاضقلا ضعب بهذم وهو « هسبحأ ىتح الام هل

 : ةرقبلا) € ةرسيم ىلإ ةرظنف # : لجو زع لاق . رسوي نأ الإ لهيب لب < هتمزالب الو فالح الب

 بسكلا همزلي لهو ‹ بسكلا نم هعني الو هتمزالم يرغلل نكلو «سبحي ال اندنعو « ۲۸٠١( ةيآلا

 دنعو ءال :-هللا همحر- يعفاشلاو اندنع نيدلا بر ىلإ بسكلاو ةرجألا فرصيل هسفن ةراجإو

 ‹ هب همزل هسفن ةراجإ داتعي نمم ناك نإ : - هللا همحر - كلام لاقو «همزلي :-هللا همحر-دمحأ

 عيبي : هجو يفو «ةلطامملا ررهظل ةاضقلا لمع هيلعو : هجو يف - هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 عنتما ول امآ -هللا امهمحر- دمحمو ‹«فسوي يبأو « -هللا همحر- كلام لاق هبو « رهاظلا هلام

 . فالخ الب سبحي نيدلا ءادأ نم

 نيد لك يف هسبج) :م يرخلا يأ :ش ( عنتما نإق ) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 بلط اذإ هسبحي اغنإ هنكلو :ش ( ةلافكلاو رهملاك دقعب همزتلا وأ عيبملا نمشك هدي يف لصح لام نع همزل
 . كلذ يعدملا

 رارقإلا يف اندنع هسيحي الو : ريغصلا عماجلا حرش» يف -هللا همحر- ناخ يضاق لاقو

 . يعدملا بلط دنع الإ ةنيبلار

 . هبلط ريغ نم هسبحي : - هللا همحر- حیرش لاقو
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 مزتلي ال وه ذإ هراسي ليلد هرايتخاب همازتلا ىلع همادقإو هب هانغ تبث هدي يف لالا لصح اذإ هنأل

 ‹ هئادأ ىلع ردقي ام الإ

 الو ‹ رسوم : يعدملا لاق وأ رسعم انآ: نيدلا توبث دعب نويدملا لاق ول ٠: ةريخذلا »يفو

 لاق هبو - هللا همحر-فاصخل ا رايتخاو انباحصأ ةياور وهو « هني عم نويدملل لوقلاف « هل ةنيب

 . رقفلا لصألا نأل « هجو يف -هللا همحر- يعفاشلا

 عيبملا نمثك «لام هلصأ نيد لك يف ناك نإ : - هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ نعو

 هلباقي ال نيد لك يفو هجو يف -هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو « يعدملل لوقلاف ٠ ضرقلاو

 يف - هللا همحر - دمحم راشأ هيلإ « نويدملل لوقلاف « كلذ هبشأ امو « علخلا لدبو رهملاك لام

 لوقلا : لاقف «رسعم هنأ جوزلا معزو «نيرسوملا ةقفن ةآرملا ءاعدا ةلأسم يفو « حاكنلا باتك

 لاق هبو « نیدلا برل لوقلاف « هرایتخاو هتدقاعم ببسب همزل نید لک : مهضعب لاقو « جوزلل

 . راسيلا ليلد دقعلاب هموزل رايتخا نأل هجو يف -هللا همحر- يعفاشلا

 خلإ . . . نيد لكل هسبح : هلوقل « -هللا همحر- يرودقلا هركذ امل لالدتسا :ش ( هنأل ) :م

 :م ناك ةهج يآ نم هوحنو عيبملا نمث وه يذلا لاملا يأ :ش ( لاملا لصح اذإ ) :م رخلا نأل يأ

 يف لصألاو . لمتحملاب كرتي ال تباشلاو « لمتحم كلما نع هلاوزو :ش ( هب هانغ تبث هدي يف)

 ام ثودح ملعي ىتح لالا باحصتسا بجوف « ثداح ىنغلاو رقفلا ناسنإلا يف لصألا نأ كلذ

 بجوو . لصألا مكح طقسف « هب ىنغلا لوصح ملع دقف « لام نعألدب ناك امو « هفلاخي

 سبحف «اًَملظ هعانتما راصو « رابتعالا يف قدصي ملاذهلف «هلاوز ملعي ىتح ىنغلا باحصتسا

 .هلجأل

 يأ :ش ( وهذإ هراسي ليلد هرايتخاب ) :م ةلافكلاو رهملاك دقعب :ش ( همازتلا ىلع همادقإو ) :م

 لبقي الف « هسفن نع اهطاقسإ ديري راسعإلا ىعدا اذإف :ش ( هئادأ ىلع ردقي ام الإ مزتلي ال) :م هنأل

 [ر] - هللا همحر- فنلصملا هحرشو « - هللا همحر - يرودقلا هركذ يذلا وهو « سبحيو هلوق

 . راسعإلا يف هلوق لبقي الو كلذ يف سبحي هنأ :- هللا همحر- ةعامس نبا ةياور وه

 لصح لام نع الدب ناك اذإ اميف سبحي هنآ : انباحصأ نع - هللا همحر - فاصخلا ركذو
 الف ‹ ىنغلا عم عانتمالاب قحتست ةبوقع سبحلا نأل « كلذ ىوس اميف سبحي الو « ةصاخ هدي يف

 . تابوقعلا رئاسك « رهاظلاب اهتابثإ زوجي

 ‹ راسعإلا نويدملا ىعدا اذإ الإ لالا ىعدملا لأسي ال ىضاقلا نأ :اندنع بهذملا لصاحو

 ينإ :نويدملا لاقو «رسوم هنأ : لاق نإو « هليبس ىلخ « رسعم هنأ يعدملا لاق نإف . لأسي ذئنيحف
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 تبثي نأ الإ ريقف ينإ لاق اذإ كلذ ىوس اميف هسبحي الو: لاق . هلجؤم نود هلجعم رهملاب دارملاو

 ىلعو« نيدلا هيلع نم لوق لوقلا نوكيف « راسيلا ةلالد دجوت مل هنأل « هسبحيف ألام هل نأ هيرغ

 ‹ةرسعلا وه لصألا نأل كلذ عيمج يف نيدلا هيلع نل لوقلا نأ ىوريو « هانغ تابثإ يعدملا

 هنأل نويدملا لوق لوقلا نأ :-هللا همحر - فاصخلا يأرو « خياشملا فالتخا هيفف « رسعم

 ‹ ضرق . لدب وأ « عاتم نمشك « لام نعألدب هيلع بجو نيدلا ناك نإ ليقو . لصألاب كسمتم
 . هيلع ىعدملا لوق لوقلاف« هوحنو رهملاك.« لاب سيل امع الدب ناك نإو « يعدملا لوق لوقلاف

 - فسوي يبأو ةفينح يبأ ىلإ «يضاقلا بدأ» يف لوقلا اذه -هللا همحر - فاًصخلا بسنو

 . هللاامهمحر

 ‹ نويدملا لوق لوقملا ناك « رقفلا يزب ايزت نإ « يازلا يف مكحي : لاق نم ءاملعلا نمو

 ةيولعلا قح يف الإ ليلدو ةمالع كلذ نأل « بلاطلا لوق لوقلا ناك « ءاينغألا يزب ايزت نإو

 يزلا نوكي الف ‹ مهتجاح عم مههجو ءام بهذي ال ىتح « مهسابل يف نوفلكتي مهنإف « ءاهقفلاو

 ريغ هنآ بلاطلا ىعداو « ءارقفلا ىعدا بولطملا ناك نإف « مهقح يف راسيلا ىلع اًملعو ًاليلد

 ماقآ نإف ‹ ةنيبلا لأسي يضاقلا نإف يضاقلا سلجم رضحي نأ لبق ءاينغألا يز هيلع ناك دقو « هيز

 مل نإو « هلوق لوقلا لعجيو « ةنيبلا هنم عمس « كلذ لبق ءاينغألا يز هيلع ناك هنأ ىلع ةنيبلا

 بادآ حرش» يفاذك « بولطملا لوق لوقلا لعجيو «لاحلا يف هيزب مكحي « ةنيبلا ةماقإ هنكمي

 .« يضاقلا

 مادقإلا ناكف ‹« لجعملا ميلستب ةيراج ةداعلا نل :ش ( هلجؤم نود هلجصعم رهملاب دارملاو ) :م

 مالسإلا رخف لاق . رسعم هنأ هلوق لبقي الف « لجعملاب ءافولاو « ةردقلا ىلع ًاليلد حاكنلا ىلع

 لوقلا نإف « اهب ىنب امدعب لجؤملا ةأرملا تبلط اذإ امأ « لجعملا يف اذه :- هللا همحر - يودزبلا

 لوقلا نإف « ةقفنلا يف امأف ؛ هبادآ ىلع هنم ةردقلا ىلع انه اه ةلالد ال هنأل ؛ رسع هنآ جوزلا لوق

 یوس امیف يأ :ش ( كلذ ىوس اميف هبسحي الو :لاق ) :م ةقفنلا ريدقت يف رسعم هنأ جوزلا لوق

 لام هل نأ هيرغ تبثي نأ الإ «ريقف ينإ لاق اذإ ) :م . ةيانجلا شرأو بصخلاو فلتملا نامضك روكذما

 ء هانغ تابثإ يعدملا ىلعو « نيدلا هيلع نم لوق لوقلا نوكيف « راسيلا ةلالد دجوت مل هنأل ؛ هسبحيف
 رهملاو عيبملا نم يف يأ :ش ( ةرسعلا وه لصألا نأل كلذ عيمج يف نيدلا هيلع نمل لوقلا نأ ىوريو

 . كلذ ريغو

 ةنيبف «هراسعإ ىلع ةليب نويدملا ماقآو ‹ هراسي ىلع ةنيب يعدملا ماقأ اذإ : ةريخذلا» يفو

 . هوفرعي ملء يشب اودهش نويدملا دوهش نأل « ىلوأ نيدلا بر
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 دبعلا قاتعإ يفو ‹ رسعم هنأ جوزلا لوق لوقلا ةقفنلا يفو . لام هلدب اميف الإ هل لوقلا نأ ىوريو
 باتكلا يف هلاق ام ىلع جيرختلاو ‹ نيريخآلا نيلوقلا ناديؤت ناتلاسملاو. قتعملل لوقلا كرتشملا

 ةفينح يبآ دنع اذكو «قافتالا ىلع توملاب ةقفنلا طقست ىتح ةلص وه لب ‹ قلطم نيدب سيل هنإ

 لوقلا ناك اميف ةنيبلاب كلذ تبث وأ الام هل نإ ‹ يعدملا لوق لوقلا ناك اميف مث « قاتعإلا نامض

 « هنع لاسي مث « ةثالث وا نیرهش هسبحی « هيلع نم لوق

 - فسوي يبأو ةفينح يبأ ىلإ هبسن هنأ - هللا همحر - فاصخلا نع :ش ( ىوريو ) :م

 :ش ( لام هلدب اميف الإ ) :م نيدلا هيلع نمل يأ :ش ( هل لوقلا نأ ) :م هنايب رم دقو - هللا امهمحر

 تعدا اذإ ينعي :ش ( رسعم هنإ جوزلا لوق لوقلا ةقفنلا يفو ) :م يعدملل لام هلدب اميف لوقلا ينعي

 ةقفن هيلعو « رسعم هنأ جوزلا معزو « نيرسوملا ةقفن تعداو « رسوم هنأ اهجوز ىلعةأرما
 . جوزلا لوق لوقلاف « نيرسعملا

 نم هبيصن نيكيرشلا دحأ قتعأ اذإ ينعي :ش ( قتعملل لوقلا كرتشملا دبعلا قاتعإ يفو ) :م

 . دبعلا

 قاتعإ ةلأسمو ةقفنلا ةلأسم امهو :ش ( ناتلاسملاو ) :م هلوق لوقلا ناك « رسعم هنأ معزو

 نيريخألا نيلوقلاب دارأو « ريخألا خسنلا ضعبو :ش ( نيريخآلا نيلوقلا ناديؤت ) :م كرتشملا دبعلا

 . لام هلدب اميف الإ هل لوقلا نأ ىوريو كلذ عيمج يف نيدلا هيلع نمل لوقلا نأ ىوريو هلوق

 :ش ( باتكلا يف هلاق ام ىلع ) :م قاتعإلاو قافنإلا ةلأسم جيرخت يأ :ش ( جيرختلاو ) :م

 نيد لك يف يعدملا لوق لوقلا ثيح ««هرصتخم» يف - هللا همحر - يرودقلا لاق ام ىلع يأ

 ( هنإ ) :م لاقو هنع باجأف « نيتلأسملا يف يعدملل لوقلا نكي مل « مازتلالا دوجو عم دقعب همزتلا

 ىلع توملاب ةقفنلا طقست ىتح ةلص وه لب « قلطم نيدب سيل ) :م قافنإلا ليوأت ىلع ةقفنلا نأ يآ :ش

 سيل اذكلو يأ :ش (اذكو ) :م ءاربإلاب وأ ءادألاب الإ طقسي مل اًقلطم اتيد ناك ولف :ش ( قافتالا

 دبع هتوم ضرم يف قتعأ اذإ ضيرملا نإف :ش ( قاتعإلا نامض ةفينح يبأ دنع ) :م قلطم نيدب

 ناتاه درت مل « كلذك ناك املف - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع نامضلا هيلع بجي ال « اكرتشم

 وه نيدلاب دارملا نأل « هرخآ ىلإ . . . نيد لك ىف هسبح هلوق وهو « لوألا لوقلا ءاضقب ناتلأسملا

 ةردقلا ىلع لالدتسالا لصحي هب ذإ « هنم قلطملا

 هيلع نم لوق لوقلا ناك اميف ةنيبلاب كلذ تبث وأ الام هل نإ يعدملا لوق لوقلا ناك اميف مث ) :م

 نع :ش ( هنع ) :م ةربخلا لهو هناريج :ش ( لاسي مث ةثالث وأ نيرهش ) :م مكاحلا يأ :ش ( هسبحي

 يف -هللا همحر - ةفينح يبأ نع - هللا همحر - دمحم ةياور ريدقتلااذهو « هراسعإو هراسي
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 ةدملا دتمت نأ نم دب الف هيفخي ناك ول هلام رهظيل ةدم هسبحي امنإو « لاخلا ىف هملظ روهظل سبح اف

 ‹ رهشأ ةنس ىلإ ةعبرأ وأ رهشب ريدقتلا نم كلذ ريغ ىوريو «هركذ امي هردقف ةدئافلا هذه دیفیل
 مل نإف :لاق .هيف صاخشألا لاوحأ فالتخال يضاقلا يأر ىلإ ضوفم ريدقتلا نأ حيحصلاو

 ٤ ةدملا يضم دعب ينعي « هلیبس یلخ لام هل رهظی

 ريدقتلا نأ :- هللا همحر ةفينح يبأ نع - هللا همحر - نسحلا ىورو < ةلافكلاو « ةلاوحلا باتك

 . رهشب هيف ريدقتلا نأ: - هللا همحر -يواحطلا ركذو . ءاليإلا ةدم سايق ىلع « رهشآ ةعبرأب هيف

 هنآ لصاحلاو : لاق مث: «يضاقلا بدأ» يف - هللا همحر - يسخرسلا ةمئألا سمش لاقو

 عقوو « رهشأ ةعبرأ ىضم نإف « يضاقلا يأر ىلإ ضوفم رمألا لب « ردقم تقو يضم هيف سيل

 هنآ عقوو هنود وأ ارهش وأ نیرهش ناک نأب « كلذ نود ناک نِإو « هسبح مدتسي « تنعتم هنآ هل

 . نجسلا نم هقلطأ « هل لام ال زجاع

 قفوأ - هللا همحر - يواحطلا لاق ام : - هللا همحر - يناولحلا ةمئألا سمش لاقو

 وبأو ةفينح وبأ لاق : «يضاقلا بدأ بيذهت» يف - هللا همحر - يحصانلا لاقو « ليواقألا

 رق - هللا همحر - دمحم ةياور ىلعو « ةثالث وأ نيرهش هسبحي :- هللا مهمحر - دمحمو فسوي

 وهو :لاق مث « رهشأ ةتس : - هللا همحر - ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور ىلعو « رهشأ ةعبرأ هيفو

 . يضاقلا يأر ىلع فوقوم

 هسبحي امنإو ) :م ةملظم روهظل خسنلا ضعب يفو :ش ( لاحلا يف هملظ روهظل سبحلاف ) :م

 ول هلام روهظ هذهب دارأ :ش ( ةدئافلا هذه ديفيل ةدملا دتمت نأ نم دب الف هيفخي ناك ول هلام رهظيل ةدم

 نارهش هنأ سبحلا نم هركذ اب - هللا همحر- دمحم ردق يأ :ش ( هرکذ امب هردقف ) :م [هیفخی ]ناک

 :ش (ةعبرأ وأ رهشب ريدقتلا نم ) :م ةثالثلا وأ نيرهشلا ريغ يأ :ش ( كلذ ريغ ىوريو ) :م ةثالث وأ

 نأ حيحصلاو) :م - هللا همحر - فنصملا لاقو « هلك كلذ رم دقو :ش ( رهشأ ةتس ىلإ) :م رهشأ

 يأ :ش ( هيف صاخشألا لاوحأ فالتخال يضاقلا يآر ىلإ ضوفم ) :م سبحلا ةدم يف :ش (ريدقتلا

 لاق هبو . ةريثك ةدم يف رخآ رجضي ال ام ةليلق ةدم يف سبحلاب رجضي « سانلا ضعب نأل سبحلا نم

 يف سبحي ال- هللا همحر- يكلاملا نوشجاملا نبا لاقو « هللا مهمحر كلامو دمحأو « يعفاشلا

 امهوحنو نيرهشلا كلذ نيب اميفو «رهشأ ةعبرأ غلبي ريثكلا يفو «رهشلا فصن نم رثكأ ليلقلا

 . ةبسنلاب

 لام ) :م يرغلا يأ :ش ( هل رهظي مل نإف ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يآ :ش (لاق ) :م
 ةدملا يضم دعب ينعي ) :م: - هللا همحر - فنصمل | لاق « هئامرغ نییو هنیب لوحي الو :ش (هلیبس یلخ

 ةنيبلا تماق ولو . اًملظ كلذ دعب هسبح نوكيف « ةرسيملا ىلإ ) :م ءاظلا رسكب :ش ( ةرظنلا قحتسا هنأل
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 لبق هسالفإ ىلع ةنيبلا تماق ولو « اًملظ كلذ دعب هسبح نوكيف ‹ ةرسيملا ىلإ ةرظنلا قحتسا هنأل

 هليبس يلخ: باتكلا يف لاق . خياشملا ةماع ةيناثلا ىلعو « ةياور يف لبقت الو ةياور يف لبقت ةدملا

 هللا ءاش نإ رجحلا باتك يف هركذنسو ةمزالملا يف مالك الهو « هئامرغ نیبو هنیب لوحي الو

 يضاقلا دنع رقأ لجر «ريغصلا عماجلا» يفو لاق .ىلاعت

 ضعب اهراتخا يتلا ةدملا يضم دعب وأ « ةئارب يضاقلا اهآر يتلا ةدملا يأ :ش ( ةدملا لبق هسالفإ ىلع

 ةنيبلا ) :م يآ :ش ( لبقت) :م مدقت ام ىلع رهشأ ةعبرأ وأ نيرهش وأ رهشك - هللا مهمحر - خياشملا

 لاق هبو :ش ( ةياور يف لبقت الو ) :م - هللا امهمحر - دمحأو « يعفاشلا لاق هبو :ش ( ةياور يف
 ردصلا لاقو . :ش ( خياشملا ةماع ) :م ةيناثلا ةياورلا يأ :ش ( ةيناثلا ىلعو ) :م - هللا همحر - كلام

 هراسعإ نع هربخأ ول :«ةريخذلا» يفو « حيحصلا وه :«يضاقلا بدأ» يف - هللا همحر - ديهشلا

 ‹ ناتياور - هللا همحر - دمحم نعف «نادهاش كلذب دهش وأ « نانثا وأ لدع دحاو سبحلا لبق

 - هللا همحر - دامح نبا ليعامسإ لوق وهو - هللا همحر- يلضفلا يتفي هبو هسبحي ال : ةياور يف

 همحر - فاكسإلا لاقو - هللا همحر - ىيحي نب رصن لاق اذكهو - هللا همحر - ةفينح يبأ نع

 ىلع ةنيب هنأل « ةنيبلا هذه لبقت الو هسبحي :- هللا مهمحر - رهنلا ءارو ام خياشم ةماعو - هللا

 . تديأت ةدملا يضم دعب هديؤمب تديأت ذإ الإ «يفنلا

 « طايتحا هسبح دعب سوبحملا نع يضاقلا لاؤس :- هللا همحر - مالسإلا خيش لاقو

 نإو « هقلطأ لكن نإف « فلحي « مدعم هنأ فرعي ال هنع بلاطلا نيي بلط ولو « بجاوب سيلو

 . سبحلا دبأ فلح

 هل ملعن ال ‹ سلفم هنأ دهشآ لوقي نأ : ةداهشلا ةيفيك : - هللا همحر - مساقلا وبأ لاقو

 . ةينالعو ارس هرمأ انربتخا دقو « هليل بايثو « هيلع يتلا هتوسك ىوس الام

 هنیب لوحي الو هلیبس یلخ ) :م: - هللا همحر - يرودقلا لوقو يأ :ش ( باتكلا يف لاق ) :م

 يف سبحلا نم هجارخإ دعب نويدملا ةمزالم نع عنملا ينعي :ش ( ةمزالملا يف مالك اذهو « هئامرغ نيبو

 يف عنملا يأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ رجحلا باتك يف هركذنسو ) :م ؟ ال مأ كلذ بلاطلل له ةمزاللا

 ‹ سہحجلا نم هجورخ دعب ءامرغ نيبو هنیب لوحي الو « هلوق دنع نیدلا ببسب رجح ا باب
 ال هبسك لضفأو ذخأي ىتح فاط يأ « هعم فاوطلا ةمزالملا نم دارملاو هرخآ ىلإ . . . هنومزالي

 . ةبلاطملا

 يضاقلا دنع رقأ لجر «ريغصلا عماجلا» يفو ):م - هللا همحر - فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م
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 هدارمو ‹ هلیبس یلخ ارسعم ناک نإو « هسبح دبآ رسوم ناک ناف « هنع لاسي مث هسبحی هناف نیدب

 هدیعن الف هانیپ دق هتدمو الوأ سبح لاو هتلطام ترهظو ةرم هدنع وأ ىضاقلا ريغ دنع رقأ اذإ

 هنأل «هدلو نيد يف دلاولا سبحي الو عانتمالاب ملاظ هنأل « هتجوز ةقفن يف لجرلا سبحيو : لاق.

 رکذ اغإ :ش ( هلیبس يلخ ارسعم ناک ناو « هسبح دبا ارسوم ناک ناف « هنع لاسی مث هسبحی هناف نیدب

 هنأل اذهو - هللا همحر - يرودقلا ةياورو هتياور نيب ضقانلا مهوتل اعفد ريغصلا عماجل ا ةياور

 قحلا بحاص بلطو « يضاقلا دنع قحلا تبث اذإو « هلوقب لصفلا لو يف يرودقلا ظفل ىور

 . هرارقإب قح لا تبث اذإ اذهو : لاق مث « هسبحب لجعي مل « هيرغ سبح

 ضقانتلا مهو امهنيبو « رارقإلاب ًالصتم سبحلا زاوج ىلع لدي ؛ريغصلا عماجل ا » ظفلو
 ريغ دنع رقأ اذإ ) :م - هللا همحر- دمحم دارم ينعي :ش (هدارمو ) :م هلوقب مهولا اذه عفدف«

 اذإ اميف - هللا همحر - دمحم دارم ينعي يزارتألا لاق . :ش ( هتلطام ترهظو ةرم هدنع وأ يضاقلا

 ‹ رارقإلا درجمب ال هسبحي ذئنيحف يضاقلا ىلإ اعفارتف « ةلطامملا تتبث مث « رارقإلاب قحلا تبث

 . مهولا كلذ عفدناف

 رهظو « هدنع رقأف « ادحاج ناك اذإ ةلأسملا ىنعم : - هللا همحر - مالسإلا رخف لاقو

 امأف « هسبحي ذئنيحف « هدنع رقأ امدعب هتلطامن هل رهظ وأ « هتلطامو « هريغ دنع هدوحج يضاقلا

 . هسبحي الف ةرم رق اذإ

 يف لاؤسلا لبق الوأ روكذملا سبحلا يأ :ش (هديعن الف هاني دق هتدمو الوأ سبحلاو ) :م

 - يرودقلا ةياور يف اذه لبق كلذ انيب دق « هنع لأسي مث « هسبحي : هلوق يف «ريغصلا عماجلا»

 فالتخالا عم ًضيآ سبحلا ةدم انيبو « هنع لأسي مث « ةثالث وأ نيرهش هسبحي هدنع - هللا همحر

 هتدمو سبحلاو يورو : - هللا همحر- ةعيرشلا جات لاقو ء ةداعإلا ىلإ ةجاح الف اهيف روكذملا

 . امهيف بصنلاب

 ىلع فطع هتدمو « فرظلا ىلع بصن الوأ آدتبم «سبحلا»و هلوق نأ عفرلا بارعإ : تلق

 . أدتبملا ربخ « هانيب دقو : هلوقو « أدتبملا

 دق :هلوقو « هيلع اًمطع اًضيأ بصنلاب هتدمو « سبحلا انيب ريدقت ىلعف « بصنلا هجو امأو

 . ردقملا كلذل رسفم هانيب

 يأ ءلاق . خسنلا رثكأ يفو :ش ( عانتمالاب ملاظ هنأل هتجوز ةقفن يف لجرلا سبحيو : لاق) :م

 ةقفنلا رادقم ناك نإو سبحيف ملاظ هنأل « هرخآ ىلإ لجرلا سبحيو : - هللا همحر - يرودقلا

 عون ) :م سبحلا نأل يآ :ش ( هنأل هدلو نيد يف دلاولا سبحي الو ) :م اًقند وأ اًمهرد ناک نآب « اریسی
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 أل « هيلع قافنإلا نم عنتما اذإ الإ صاصقلاو دودحلاك « دلاولا ىلع دلولا هقحتسي الف ةبوقع عون
 .باوصلاب ملعأ هللاو « نامزلا يضم اهطوقسل كرادني ال هنالو « هدلول ءايحإ هيف

 هدلو لجأل امهب ذخاؤي ال دلاولا نإف :ش ( صاصقلاو دودحلاك « دلاولا ىلع دلولا قحتسي الف ةبوقع

 «ه ءايحإ هيلع قافنإلا يفو ءهكالهإ هيف نأل « هدلو ىلع يآ :ش ( هيلع قافنإلا نم عنتما اذإ ال ) :م
 نألو يأ :ش ( هنألو « هدلول ءايحإ ) :م هيلع قافنإلا يف يآ :ش ( هيف نأل ) :م هلوق ىنعم وهو
 ( باوصلاب ملعأ هللاو ء نامزلا يضم ) :م دلولا ةقفن طوقسل يآ :ش ( اهطوقسل كرادتي ال ) :م قافنإلا
 ناقرتفيف « مكاحلا اذه يف اقرتفاف ‹ نامزلا يضمب طقسي ال ثيح نيدلا فالخب «نامزلا يأ :ش
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 يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك باب
 نإف نيبن ام ىلع ةجاحلل « هدنع هب دهش اذإ قوقحلا يف يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك لبقيو : لاق

 ‹ رضاح مصخ ىلع اودهش

 ( يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك باب ) :م

 ‹ سبحلا لصف دعب بابلا اذه دروآ « يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك مكح نايب يف باب اذه يأ :ش

 لبق دحاولاو « نينثاب اذهو « دحاو ضاقب متي نجسلا نأ الإ « اًضيأ ةاضقلا لمع نم اذه نأل

 هبشي متاخلاو طخلا هبشي طخلاذإ « ريوزتلا ةهبش نم هيف ال « هب لمعلا زاوج ىبأي سايقلاو نينثالا

 ىلإ سانلا ةجاحل هزوج هنأ هنع هللا يضر يلع ثيدحل « هيلإ سانلا ةجاحلا زوج هنأ الإ « متال ا

 . ءاهقفلا عمجأ هيلعو كلذ

 يف يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك لبقيو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 دهش اذإ يأ :ش ( هدنع هب دهش اذإ ) :م اهب ئردني ام نود تاهبشلا عم تبشت يتلا :ش (قوقحلا
 ةجاحل يآ :ش ( ةجاحلل ) :ملوهجلملا ةغيص ىلع دهشو « هيلإ بوتكملا يضاقلا دنع باتكلاب

 . هرخآ ىلإ . . . ةجاحلا ساسمل اذه دعب هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( نيبن ام ىلع) :م هيلإ سانلا

 «ةبادلاو دبعلا لثم لويو لقنياميف ىضاقلا ىلإ ىضاقلا بتكي ال «سانجألا» ىفو

 لاقو . عبرألا اهدودح نيب اذإ كلذ ىلع روهشملا ةداهش عمسيو « راقعلا يف بتکیو « بوثلاو

 ‹ بتكأ ال نيذه ىفو رامحلاو ةقانلا ىف بتكل « دبعلا ىف تبتك ول :- هللا همحر - ةفينح وبأ

 ۰ ۰ . قبلا لعج الو دبعلا يف كلذكف

 . مهلوق يف بتكي ال ةيراجلا يفو دبعلا يف بتكلا - هللا همحر - فسوي وبأ لاق

 ةيراجلا يف ديلولا نب رشب ةياور هلصأ :“ يضاقلا بدأ» يف - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو

 . «سانجألا » ظفل انه ىلإ .

 يآ «كلذ عيمج يف لبقي: - هللا همحر - ىليل يبأ نبا لاقو« يواحطلا حرش» يف لاقو

 لماعتلاذه ىلع ىوتفلاو : هيف لاق مث « هريغو لوقنملا يف يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك لبقي
 . سانلا

 رخسملا وأ بئاغلا نع ليكولا « انه مصخل ا نم دارملا :ش ( رضاح مصخ ىلع اودهش نإف ) :م

 ةهج نم يضاقلا هبصني يذلا صخشلا وه رخسملاو « هيلع قحلا تابثإ لجأل ًاليكو لعج يذلا



 ةرضح ريغب هب اودهش نإو « ًالجس وعادملا وهو همكحب بتكو ةجحلا دوجول ةداهشلاب مكح
 ‹ اهب هيلإ بوتكم ا مكحيل ةداهشلاب بتكو ‹ زوجي ال بئاغلا ىلع ءاضقلا نأل ٠ مكحي مل مصخلا
 هللا ءاش نإ اهركذن طئارشب صتخبو ‹ ةقيقحلا يف ةداهشلا لقن وهو «يمكحلا باتكلا وه اذهو

 ةداهشلا هبشأف ‹ همصخو هدوهش نيب عمجلا هيلع رذعتي دق يعدملا نأل ؛ ةجاحلا ساسمل هزاوجو

 ‹ ةداهشلا ىلع

 يضاقلا مكح دقو هبئان الو هيلع ىعدملا ال ًالصأ مصخ نكي مل ولو « قحلا تابثإل ٠ مصخل ا

 . اندنع زوجي ال وهو « بئاغلا ىلع ءاضق ناك « ةداهشلاب

 :م مصخ ىلإ جاتحي الف بئاغلا ىلع مكحلا زوجي :- هللا مهمحر - ةثالثلا ةمئألا دنعو

 دعب الإ نوكي ال لجسلا ذإ :ش ( ًالجس وعدملا وهو همكحب بتكو « ةجحلا دوجول ةداهشلاب مكح)

 بتكو « زوجي ال بئاغلا ىلع ءاضقلا نأل؛ مكحي مل مصخلا ةرضح ريغب هب اودهش نإو ) :م مكحلا

 :ش ( هيلإ بوتكملا مكحيل ) :م يضاقلا ىلإ ةداهشلا نم هعمسي اب يضاقلا بتك يأ :ش ( ةداهشلاب

 يضاقلا باتك هنأ هدنع تبث اذإ نكل « ةداهشلا هذهب يأ :ش ( اهب ) :م هيلإ بوتكملا يضاقلا يأ

 . ةداهشلا لقن ةلزنب وهو « بتاكلا

 يمكحلا باتكلا ىمسي يضاقلا ىلإ باتكلا اذهو يأ :ش ( يمكحلا باتكلا وه اذهو ) :م

 نأ ىرت الأ :ش ( ةقيقحلا يف ةداهشلا لقن وهو ) :م هيلإ بوتكم لا يضاقلا هب مكحيل بتكي هنأل

 نوكي نأ الإ « هباتکب ذفنی ال نأ يناثلل اذكو « يناثلا ىلإ هب ثعبي نأ لبق هلطبي نأ لوألا يضاقلل

 اهركذن طئارشب ) :م يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك يأ :ش ( صتخيو ) :م «طوسبملا » يف اذك هيأرب كلذ

 . ةسمخ ةمولعملا طئارشلا نمو ‹ بابلا اذه يف :ش ( هللا ءاش نإ

 هيلإ بوتكملا يضاقلاو « اًمولعم بتاكلا يضاقلا نوكي نأ وهو ٠: ةريخذلا »يف اهركذ

 نم دحاو لك مالعإ مث مولعملا هب ىعدملاو « اًمولعم هيلع ىعدملاو « اًمولعم هب ىعدملاو « اًمولعم
 ناك اذإ ناسنإلا مالعإ نأل « هتليبق وأ هدج مساو هيبأ مساو همسا ركذب نوكي نيروكذملا ءالؤه

 نود هيبأ ركذبو ‹ قافتالاب فيرعتلا لصحي ال هدجو هيبأ مسا ركذي مل ولو « ءايشألا هذهب ابئاغ
 . اروهشم ناك نإ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع فيرعتلا لصحي هتليبقو هدج

 ىلع هلوقب دوعوملا وه اذهو «يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك لقن زاوج يأ :ش ( هزاوجو ) :م

 نيب عمجلا هيلع رذعتي دق يعدملا نأل ) :م هيلإ سانلا ةجاح ةدشل يأ :ش ( ةجاحلا ساسمل ) :م نيبن ام

 ىلع ةداهشلا ةهباشمل تباث هزاوج نأ اذه ريرقت :ش ( ةداهشلا ىلع ةداهشلا هبشأف همصخو هدوهش

 ةداهشلا ىلع ةداهشلا زوجت امكف « مصخلاو دوهشلا نيب عمجلا رذعت وهو « طانملا داحتال ةداهشلا
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 ةبراضملاو ةدوحجلا ةنامألاو بوصغملاو بسنلاو حاكنلاو نيدلا هتحت جردني قوقحلا يف هلوقو

 يف لبقيو ‹ ةراشإلا ىلإ هيف جاتحب ال فصولاب فرعي وهو « نيدلا ةلزنب كلذ لك نأل ؛ ةدوحجلا
 نعو ‹ ةراشإلا ىلإ ةجاحلل ةلوقنملا نايعألا ىف لبقي الو « ديدحتلاب هيف فيرعتلا نأل اًضيأ راقعلا

 . اهنود هيف قابإلا ةبلغل ؛ ةمألا نود دبعلا يف لبقي هن -هللا همحر- فسوي يبآ

 فلاخم هنأ انركذ اه سايقلا دهاشلاب داري الو كلذل باتكلا زاوج كلذكف « سانلا قوقح ءايحإل

 . ناسحتسالا طانم يف داحتالا هب داريف سايقلل

 نيدلا هتحت جردني قوقحلا يف ) :م :- هللا همحر - يرودقلا لوقو يأ :ش ( هلوقو ) :م

 ةأرما تعدا اذإ « قالطلا كلذكو « سكعلاب وأ « ةأرما ىلع اًحاكن الجر ىعدا نب :ش (حاکنلاو

 ىلع ابصغ یعدا ناب :ش ( بوصغملاو ) :م تملا نم اًبسن یعدا نأب :ش ( بسنلاو ) :م اهجوز ىلع

 يتلا :ش ( ةدوحجإملا ةبراضملاو ) :م عدوملا اهدحج يتلا ةعيدولا :ش ( ةدوحجملا ةنامألاو ) :م لجر

 ىلإ ةجاح الف ‹ نيرقم اناك ول براضملاو عدوملا نأل « امهيف دحجل اب ديق انإو « براضملا اهدحج

 :ش ( نيدلا ةلزنمب ) :م هلك ءايشألا هذه نم روكذملا نأل يأ :ش ( هلک كلذ نأل ) :م . يضاقلا باتك

 . هتلزنمب ناك اميف زوجي اذكف ‹ باتکلا هيف زوجي نيدلاو

 ال : ليق نإف :ش ( ةراشإلا ىلإ هيف جاتحي ال فصولاب فرعي ) :م نيدلا يأ :ش ( وهو ) :م

 ةأرملاو لجرلا ىلإ ريشي ن جاتحي دهاشلا نإف « نيدلا ىوس اميف ةراشإلا يف جايتحالا مدع ملسن

 . بوصغملاو ةنامألا يف كلذكو « نيبناجلا نم حاكنلا ىوعد دنع

 نمضي يعدملا ىوعد نأل « ةراشإلا ىلإ جاتحي ال « ةروكذملا هرئاظنو حاكنلا لب ال : انلق

 ةراشإلا هنمض يف مزلي ناك نإو « لاعفألا نم اهنأل « هرئاظن كلذكو « ةأرملا سفن ال حاكنلا

 ىوعد يف يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك لبقي يأ :ش ( اًضيأ راقعلا يف لبقيو ) :م دقعلا وه ىعدملاو

 . ةعبرألا هدودح نايبب يأ :ش (ديدحتلاب ) :م راقعلا يف يآ :ش ( هيف فيرعتلا نأل ) :م ًضيأ راقعلا

 ىلإ ةجاحلل ةلوقنملا نايعألا يف ) :م يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك يأ :ش ( لبقيالو ) :م

 ديبعلا يف -هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبآ دنع اذهو « ةداهشلاو ىوعدلا دنع :ش (ةراشإلا

 حصأ وهو «لوقنملا يف زوجي ال هنأ :- هللا همحر -يعفاشلا نع صوصنملا سايقلا وهو « راوجلاو

 لبقي ) :م يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك نأ يآ :ش ( هنآ :- هللا همحر - فسوي يبأ نعو ) :م

 جراح مدخي دبعلا نأل « ةمألا نود دبعلا يف يأ :ش ( اهنود هيف قابإلا ةبلغل ؛ ةمألا نود دبعلا يف

 تيبلا يف مدخت اهنإف « ةمألا فالخب « باتكلا ىلإ ةجاحلا سمقف اًبلاغ قابإلا ىلع ردقيف « تيبلا
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 .اهعضوم يف فرعت طئارشب امهيف لبقي هنأ :هنعو

 ‹ ديهشلا ردصلل «يضاقلا بدأ حرش» يفاذك . ةجاحلا سعت الف « اًبلاغ قابإلا ىلع ردقت الف

 . تاقوألا رثكأ يف اهريغو قاوسألا ىلإ جرخت رصم لهآ راوج رثكأ : تلق

 همحر - ديلولا نب رشب هنع اهاور - هللا همحر - فسوي يبأ نعو يأ :ش (هنعو ) :م

 طئارشب ) :م ةمألاو دبعلا يف يأ :ش ( امهيف ) :م يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك :ش ( لبقي هنأ ) :م-هللا

 «هتفصو دبعلا ةيلح نايب اهب دارأو « «طوسبملا» نم قابإلا باتك هعضومو :ش ( اهعضوم يف فرعت

 . ليفكلا ذخأو ‹ هقنع يف متخلاو « هذخأ يذلا هبسنو

 ىلوملا زوجيو « يدنقرمس هذحخأف « ًالثم دنقرمس ىلإ دبع هل قبأ ىراخب :كلذ ةفصو

 بتكيو « كلذ ىلإ بسحب هدنع هدوهش ةداهشب بتكي نأ يراخب يضاق نم بلطف « ىراخبب

 مويلا وهو يعدملا نالف كلم تيكو تيك هتفص نم يذلا دبعلا نأب نالفو نالف يدنع دهش

 ىلإ امهلسريو هيفام امهملعيو ‹ نیدهاش هباتک ىلع دهشیو ‹« قح ریغب نالف ديب دنقرمسب

 ‹ هيف ابو باتكلاب هدنع ادهشيل هديب وه نم عم دبعلا رضحي هيلإ بوتكملا ىهتنا اذإف .دنقرمس

 كلملا نيدهاش ةداهش نأل هل يضقي الو « يعدملا ىلإ دبعلا عفديو باتكلا حتفيو امهتداهش لبقيف

 . دبعلا سفنب يعدملا نم ًاليفك ذخأيو « دبعلا ةرضحب نكي مل

 ىلإ اباتك بتكيو « ةقرسلاب يعدملا مهتي اليك صاصر نم اًتاخ دبعلا قتع يف لعجيو

 هقح هنأ « دبعلا ىلإ ةراشإلاب !ودهشيل هدوهش ةداهشب يعدملا رمأ همتخو باتكلاب دهشيو يراخب
 . هليفک ءيربيل هدنع تبث امم ىضاقلا كلذ ىلإ بتكو دبعلاب هل ىضق < كلذب اودهش اذإف « هكلمو

 دهشيو ‹ هدنع یرج ام هيف دنقرمس يضاق ىلإ رخآ اًباتك بتكي نكلو « بئاغ مصخلا نأل

 ىعدملا ةرضحب هل يضقي ىتح دنقرمس ىلإ دبعلاب ثعہيو « هيف امو همتخو هباتک ىلع نیدهاش

 اهأطي الثل « نيمأ دي ىلع هعم اهب ثعبي هنكلو « يعدملا ىلإ ةيراجل ا عفدي ال يضاقلا نأ ريغ «دبعلا

 . هكلم اهنأ امعاز « كلم اب ءاضقلا لبق

 ضعب هيف « ناسحتسا اذه ٣ الاق - هللا همحر - دمحمو - هللا همحر - ةفينح ويأ نكلو

 ابرو « كلم اب ءاضقلا لبق هتبلغ نم لكأيف « هلمعتسيو « اره همدختسي دبعلا عفد اذإ هنإف ٠ حبق

 تافصلاو يلحلا يف ناقفتم نيفلتخملا نإف « ناهبتشي ةفصلاو ةيلحلا نأل « هريغل دبعلا رهظي
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 هللا مهمحر نورخاتملا هيلعو لوحيو لقني ام عيمج يف لبقي هنأ: - هللا همحر - دمحم نعو

 تبث الف ‹ باتكلا هبشي باتكلا نأل نيتأرماو لجر وأ نيلجر ةداهشب الإ باتكلا لبقي الو «لاق

 ‹ ةجحلا نم دب الف ‹ مزلم هنأل اذهو ةمات ةجحب الإ

 . ىلوأ سايقلاب ذخألاف

 نم لبقي ) :م يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك نأ يأ :ش ( هنأ :- هللا همحر - دمحم نعو ) :م

 وهو - هللا مهمحر-نورحأتملا خياشملاو دمحم لوق ىلعو يأ :ش ( هيلعو لوحيو لقني ام عيمج

 . ىوتفلا هيلعو : يباجيبسألا لاقو «لوق يف - هللا مهمحر - يعفاشلاو دمحأو كلام بهذم

 هيلإ بوتكم لاو يضاقلا مسا بتكي ملو ¢ هبسنو يضاقلا مسا بتك ولو : (ةصالخلا »يفو

 فسوي يبأو ‹ زوجي ال مهماكحو نيملسملا ةاضق نم اذه يباتك غلب نم ىلإ بتك نكلو هبسنو

 ابوتكم بتكي ملاذإ « ةداهشلاب يفتكي الو « ال مأ تقولا كلذ يف اًيضاق ناك وه له رظني اخيرات

 ىلعاودهش ول اذكو ةباتكلا نودب مهتداهش درجمب تبثي ال ‹ ىضاقلا باتك هنوک اذکو

 . ةصالخلا » ظفل انه ىلإ هب لمعي مل هنوك اذك « اًبوتكم نكي ملو « ةثداحلا لصأ

 قالطلا نم سانلا قوقح يف « يضاقلا ىلإ يضاقلا باتكو : «يواحطلا حرش يفو

 ىلإ قاتسرلا يضاقلا نم زوجي الو ‹ قاتسر يضاق ىلإ رصم يضاق نم وأ نيرصملا يف يضاقلا

 . رصم يضاق

 وأ نيلجر ةداهشب الإ باتكلا لبقي الو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاقو ) :م

 يهو ء ةمات ةجحب الإ هيلإ يضاقلا باتك « هيلإ بوتكملا ىضاقلا لبقي ال ىنعي :ش ( نيتأرماو لجر

 . قوقحلا رئاس يف امك نيتأرماو لجر وأ نيلجر ةداهش

 یلع اًسایق « ةنيب ريغب يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك زاوجب لوقي - هللا همحر - يبعشلا ناكو

 الف ‹ مزلم ) :م يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك نأل يآ :ش ( هنأل ) :م ةجحلا طارتشا يأ :ش ( اذهو ةمات

 . ءاهقفلا ةماع هيلع اذهو :ش ( ةجحلا نم دب

 يف - هللا همحر - فسوي يبو ‹ يرخطصإلاو روث يبأو يربنعلاو يرصبلا نسحلا نعو
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 يكزملا ىلإ يضاقلا لوسر فالخبو « مزلمب سيل هنأل ؛ برحلا لهأ نم نامئتسالا باتك فالخب

 مهيلع باتكلا أرقي نأ بجيو : لاق . ةيكزتلاب ال ةداهشلاب مازلإلا نأل ؛ يضاقلا ىلإ هلوسرو
 اليك مهيلإ هملسيو مهترضحب همتخي مث « ملعلا نودب ةداهش ال هنأل ‹ هب مهملعي وأ هيف ام اوفرعيل
 متخلاو باتكلا يف ام ملع نأل ؛- هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو ‹ رييغتلا مهوتي

 . طرش مهترضحب

 ناك اذإ: اولاق مهنإف - هللا همحر - يبعشلا لوق لشم ةياور يف - هللا همحر - كلامو ةياور

 ) :م : هلوقب نامتسالا رئاس يف امك هلبق همتخو بتاكلا يضاقلا طخ فرعي هيلإ بوتكملا يضاقلا

 نامألا ىطعأ ءاش نإ رايخلاب مامإلا نإف :ش ( مزلمب سيل هنأل ؛ برحلا لهأ نم نامدتسالا باتك فالخب

 ىلإ يضاقلا لوسر فالخبو) :م امك مهلوق نع باجأو « ةنيبلا هيف طرتشي الف « هطعي مل ءاش نإو

 نأل ) :م ةمات ةجح ريغ نم لبقي ثيح :ش (يضاقلا ىلإ ) :م يكزملا لوسرو يأ :ش ( هلوسرو يكزملا

 ‹ ةيكزتلاب مازلإلا سيل يأ :ش ( ةيكزتلاب ال) :م ةداهشلا ىلإ فاضم ءاضقلا ذإ :ش ( ةداهشلاب مازلإلا

 . قدصلا ناحجر عونل ةيكزتلا اغإو «هءاضق حص ةيكزتلا نودب ىضق ول اذهو

 ربتعم ريغ يضاقلا ىلإ يضاقلا لوسر نأ ىلإ ريشي هلوق لبقو :-هللا همحر- لمكألا لاقو

 امك لوبقلا يف هلوسرو هباتك داحتا يضتقي سايقلاو اهريغو ةنيبب هيلع ءاضقلا موزل قح يف ًالصأ

 قرفو اهزاوج ىبأي سايقلا نأل همدع يف امهداحتا وأ لوسرب دقعنيو هباتكب دقعني هنإف « عيبلا يف

 : نيهج وب امهنيب

 « لوسرلا نود باتكلا ىلع نيعباتلا عامجإو « باتكلا زاوج يف رثألا دورو :امهدحأ

 . سايقلا ىلع يقبف

 نم باطخلا ناكف « ءاضقلا عضوم نم دجو باتكلاو « باطخلاك باتكلا نأ يناشلاو

 لاقي نم عضوملااذه يف لسرملاو لسرلا ماقم مئاقف لوسرلا امأو « ةجح نوكيف ءاضقلا عضوم

 . اياعرلا نم دحاو لوقك هئاضق عضوم ريغ يف يضاقلا لوقو

 :م باتكلا يضاقلا :ش ( أرقي نأ بجیو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يأ :ش ( مهملعي وأ ) :م باتكلا يف يأ :ش ( هيف اوفرعيل ) :م دوهشلا ىلع يأ :ش ( مهيلع باتكلا)

 ( همتخي ذب مٹ ملعلا نودب ةداهش ال هنأل ) :م باتكلا يف اجب يأ :ش ( هب ) :م دوهشلا يضاقلا ملعي وأ

 نيهجولا نم ركذ ام يأ :ش ( اذهو « رييغتلا مهوتي اليك ؛ مهيلإ هملسيو مهترضحب) :م باتكلا يآ :ش

 - هللا مهمحر - كلامو دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش (- هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع ) :م

 وهأدتبملاو ربخلا ىلع طرش عافترا :ش ( طرش مهترضحب متخلاو باتكلا يف ام ملع نأل ) :م ةياور يف
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 ةنواعم مهعم نوكيل موتخم ريغ رخآ اباتك مهيلإ عفدي اذهلو « امهدنع باتكلا يف ام ظفح اذكو

 نآ طرشلاو ‹ طرشب سيل كلذ نم ءيش :ارخآ - هللا همحر - فسوي وبآ لاقو . مهظفح ىلع

 لهسف اضيآ طرشب سیل متخلا نآ - هللا همحر - فسوی يبا نعو . همتخو هباتک اذه نأ مهدهشي

 يبآ لوق يسخرسلا ةمئألا سمش راتخاو . ةنياعملاك ربخلا سيلو ءاضقلاب يلتبا ال كلذ يف

 . - هللا همحر - فسوي

 هجو دحأ دنع ناك نإف « باتكلا يف ام ملعن ال « هانعم باتكلا يف ام ملع نإ هلوقو « اذه هلوق

 يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع باتكلا يف ام ظفح ) :م طرشب اذكو يآ :ش ( اذكو ) :م نيبيلف اذه ريغ

 . هللا امهمحر دمحمو ةفينح

 ىلإ يأ :ش ( مهيلإ عفدي ) :م باتكلا يف ام ظفح طارتشا نوكلو يأ :ش (اذهلو ) :م

 ال رومألا نم ءيش تاف نإف :ش ( مهظفح ىلع ةنواعم مهعم نوكيل موتخم ريغ رخآ اباتك) :م دوهشلا

 لاق انإ ‹ ريحألا هلوق يف يأ :ش ( اًرخآ - هللا همحر - فسوي وبا لاقو ) :م امهدنع باتكلا لبقي

 اذه :ش ( كلذ نم ءيش ) :م - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ لوق لثم لوألا هلوق نأل كلذ

 نم نئاک ءيش ىلإ كلذ نم هلوقب صيصخت هنأل « ةركن ناك نإو « ادتبم ءيش ظفلو لوقلا لوقم

 أدتبملا ربخ :ش ( طرشب سيل ) :م هلوقو مهترضحب متخلاو هظفحو « باتكلا يف ام ملع يأ « كلذ

 (همتخو هباتک اذه نآ مهدهشي نأ ) :م :- هللا همحر - فسوي يب دنع يأ :ش ( طرشلاو ) :م روكذملا

 . ةياور يف - هللا همحر - كلام لاق هبو :ش

 ءاضقلاب يلتبا ال كلذ يف لهسف ًضيأ طرشب سيل متخلا نأ - هللا همحر - فسوي يبآ نعو ) :م

 ) :م لامتحا ةنياعملا يف سيلو « بذكلاو قدصلا لمتحي ربخلا نأل :ش ( ةنياعملاك ربخلا سيلو

 يف اوعمجأو سانلا ىلع ًًريسيت :ش (-هللا همحر - فسوي يبأ لوق يسخرسلا ةمئألا سمش راتخاو

 . باتكلا يف ام دهاشلا ملعي ملام حصي ال هيلع داهشإلا نآ كصلا

 ىلع نودهشي كلذ فالخب اوداتعا سانلا نإف « اذه ظفحاف : - هللا همحر - يكاكلا لاق

 هلاق امو طايتحا هالاق امو «يضاقلا تافلتخم» يف اذك . كلذ ريغو دودحلا ةءارق ريغ كصلا يف ام

 ٠ . عسوت هللا همحر فسوي وبأ

 تقو ىلإ لمحتلا تقو نم باتكلا ىف ام ةداهش اوظفحي نأ « امهدنع طئارشلا نمو

 . (ةريخذلا يف اذك . تاداهشلا عيمج يف امك ءادألا

 نب نالف نم باتك اذه : هيف بتكي نأب « اًتونعم باتکلا نوكي نأ امهدنع طئارشلا نمو

 ىلع ال ‹ امهدنع نطابلا ناونعلا طرشلاو.« يضاقلا نالف نب نالف ىلإ اذك دلبب يضاقلا نالف
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 نم دب الف ةداهشلا ءادأ ةلزنمب هنأل ‹« مصخلا ةرضحب الإ هلبقي مل يضاقلا ىلإ لصو اذإف « لاق

 . مكحلل ال لقنلل هنأل « بتاكلا يضاقلا عامس فالخب هروضح

 نالف نب نالف نم راسيلا بناج ىلع ةيمستلا ةباتك لبق بتكي نأ : اننامز يف رهاظلا ةروصو

 هللا مسب : هباتك قوف نيميلا بناج يف بتكيو « اذك دلب يضاق نالف نب نالف مامإلا يضاقلا ىلإ

 لصي نم لك ىلإو اذك دلب يضاق نالف نب نالف مامإلا يضاقلا ىلإ كلذ وحنو نيبملا قحلا كلل

 ‹ حصي ال نايضاق دلبلا يفو « اذك نالف يضاق ىلإ بتك نإف مهماكحو نيملسملا ةاضق نم هيلإ

 نب نالف نم ردصلا ىلع راسيلا لبق نم باتكلا رهظ ىلع بتكي مث حصي دحاو ضاق ناك ولو

 هللا مسب نيميلا لبق نم رهظلا ىلع بتكيو « اهيحاونو اذك دلب يضاق نالف نب نالف ىلإ نالف

 نيملسملا ةاضق نم هيلإ لصي نم لك ىلإو نالف نب نالف اذك دلب يضاق ىلإ نيبملا قحلا كلا

 مسرلا وه امك « هرخآ ىلإ يضاقلا نالف ءاقب هللا لاطأ يباتك اذه ةلمسبلا بتكي مث « مهماكحو

 . دعب امأ : بتكي مث باتكلا يف

 : اولاق مهنم ريثكو « اهيف يضاقلا باتك زوجي يتلا ةفاسملا ريدقت يف اوفلتخا مهنأ ملعا مث

 نع - هللا همحر - يواحطلا ىكحو « هجو يف - هللا امهمحر - دمحآو يعفاشلا لاق

 نم نيرخأتملا ضعب لاقو « رفسلا نود اميف زوجي هنأ : هباحصأو - هللا همحر - ةفينح يبأ

 . هللا همحر- كلام لاق هبو- هللا امهمحر- دمحمو فسوي ىبأ بهذم اذه : انباحصأ

 ىلإ ) :م يضاقلا باتك يأ :ش ( لصو اذإف ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 . كاكتفالا نم هكتفي مل مل خسنلا ضعب يفو :ش ( هلبقي مل يضاقلا

 مصخلا ةرضحب الإ ) :م «ناخ يضاق ىواتفو » «عماوجلا» يف بتكلا ةياورل فقوأ لوألاو

 ) :م مصخلا روضح يآ :ش ( هروضح نم دب الف « ةداهشلا ءادأ ةلزنمب ) :م باتكلا نأل يآ :ش ( هنأل

 م اًبثاغ هيلع ىعدملا وهو مصخلا ناک نإو ةداهشلا عمسي ثيح :ش ( بتاكلا يضاقلا عامس فالخب

 عرفلا لمحت ةلزنمب ةداهشلا كلت عامس ناكف :ش ( مكحلل ال لقنلل) :م هعامس نأل يأ :ش ( هنأل )

 . انهاذكف مصخلا روضح طرتشي مل لمحتلا يفو « لوصألا ةداهش



 يف انيلإ هملس يضاقلا نالف باتك هنأ اودهش اذإف « همتخ ىلإ رظن هيلإ دوهشلا هملس اذإف :لاق

 ‹ هيف ام همزلأو ‹ مصخلا ىلع هأرقو يضاقلا هحتفف همتخو انيلع هأرقو هئاضقو همکح سلجم

 هنآ اودهش اذإ :- هللا همحر - فسوي وبآ لاقو .- هللا امهمحر -دمحمو ةفينح ىبأ دنع اذهو

 ضفي هنأ حيحصلاو ‹ حتفلل ةلادعلا روهظ باتكلا يف طرتشي ملو « رم ام ىلع هلبق هناخو هباتك

 مهنكمب انإو« دوهشلا ةدايز ىلإ جاتحي ار هنأل فاصخلا هركذ اذك « ةلادعلا توبث دعب باتكلا

 وأ تام ول ىتح ءاضقلا ىلع بتاكلا ناك اذإ هيلإ بوتكم ا هلبقي اغنإو « متحلا مايق دعب ةداهشلا ءادأ

 ‹ باتكلا لوصو لبق ءاضقلل ًالهأ قبي مل وأ لزع

 مصخ روضح ريغ نم هلبقي: - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو : «عطقألا حرش» يف لاقو

 ‹باتكلا نم هملع اب عقي كلذ دعب مكحلاو « هلبقي نآ هل ناكف « هيلإ بوتكم اب صتخي باتكلا نأل

 . هب مکحلا دنع مصخلا روضح ربتعاف

 اذإ: - هللا همحر - يرودقلا يآ لاق خسنلا ضعب يفو :ش ( هيلإ دوهشلا هملس اذإف :لاق) :م

 يضاقلا نالف باتك هنأ اودهش اذإف ‹ همتخ ىلإ رظن ) :م هيلإ بوتكملا يضاقلا ىلإ باتكلا دوهشلا ملس

 هأرقو ) :م هيلإ بوتكملا :ش ( يضاقلا هحتفف همتخو انيلع هأرقو هئاضقو همكح سلجم يف انيلإ هملس

 ( رمام ىلع هلبق همتاخو هباتک هنآ اودهش اذإ ) :م :(- هللا همحر - فسوی وبآ لاقو - هللا امهمحر -

 ‹ طرشب سيل كلذ نم ءيش ارخآ - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو :اذه لبق لاق ام ىلإ راشأ :ش

 هرصتخم» يف يأ :ش ( باتكلا يف ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( طرتشي ملو ) :م

 ی ا اک ت ایدی اات ٠ لاق نال باتکلا حت آش حال لادم روھ )

 ء اولدعو اودهش اذإف لقي ملو « يضاقلا هحتف : همتحو ان انيلع هأرقو < همکح سلجم يف انيل

 يأ :ش ( باتكلا ضفب هلأ حيحصلاو ) :م- هللا همحر - فنصملا لاقو ةلادعلا طرتشي ا

 . (ةلادعلا توبث دعب ) :م هتمض كفيو هحتفي

 مل اذإ :ش ( دوهشلا ةدايز ىلإ ) :م يعدملا يأ :ش ( جاتحي ابر هنأل ؛ فاصخلا هركذ اذك ) :م

 يضاقلا نالف باتك اذه نأ اودهشيل :ش ( متخلا مايق دعب ةداهشلا ءادأ مهنكمب امنإو ) :م ةلادعلا رهظت

 مدقت ام ىلع اًفيرعت اذه ركذ :ش ( هيلإ بوتكملا هلبقي انإو ) :م كلذ مهنكيي الف .[٠ . .] همتخو

 ءاضقلا ىلع بتاكلا ناك اذإ ) :م هيلإ بوتكملا يضاقلا باتكلا لبقي اغنإو يأ « يرودقلا لئاسم نم

 (باتكلا لوصو لبق ءاضقلل ًالهأ قبي مل وأ ) :م بتاكلا يضاقلا يأ :ش ( لزع وأ تام ول ىتح
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 يف وأ ‹ هلمع ريغ يف رخآ ايضاق هرابخإ لبقي ال اذهلو « اياعرلا نم دحاوب قحتلا هنأل؛ هلبقي ال
 ىلإو ءاذك دلب يضاق نالف نب نالف ىلإ بتك اذإ الإ هيلإ بوتكملا تام ول كلذكو « امهلمع ريغ

 _ بتك اذإ ام فالخب «فورعم وهو « هل اًعب راص هريغ نأل؛ نيملسملا ةاضق نم هيلإ لصي نم لك
 . فرعم ريغ هنأل - هللا مهمحر - انخياشم هيلع ام ىلع هيلإ لصي نم لك ىلإ ءادتبا

 . ( هلبقي ال ) :م برحلا رادب قحل وأ دترا وأ نج وأ سف نأب :ش

 هب لمعيو هلبقي :- هللا همحر - دمحأو - هللا امهمحر - فسوي وبأو يعفاشلا لاقو :ش

 بتاكلا يضاقلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م هلوقب لوبقلا مدع ىلع - هللا همحر - فنصملا لدتساو «

 ذفني الف اًمكاح نوكي نأ نم جرح ذئنيح هنأل :ش ( اياعرلا نم دحاوب قحتلا ) :م ةروكذملا رومألاب

 . هباتکب مکحل ا

 ريغ يف رخآ ًايضاق هرابخإ لبقي ال ) :ماياعرلا نم دحاوب اًقحتلم هنوكلو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 ‹ هباتك لبقي ال ربخملا لمع ريغ يف رخآ ًايضاق يضاقلا ربخأ اذإ ينعي :ش ( امهلمع ريغ يف وأ هلمع

 . ةعيرشلا جات هلاق اذك « ىلوألا قيرطلاب تام وأ لزعاذإ هباتك لبقي ال نألف

 ءامهلمع نم سيل رصم يف وأ امهدحأ لمع يف ايقتلا : ناخ يضاق [لاق] « ةريخذلا» يفو

 نأل هذفني ملو « هنم لبقي مل كل قحي اب لمعاف اذك نالفل يدنع تبث :رخآللامهدحأ لاقف

 ( كلذكو) :م هتيالو ناكم يف نكي مل ثيح « يضاقلا ريغ نم دجو امهدحأ وأ عامسلاو ًاطخلا

 ) :م تامدقو « هريغ ىلإ بتك هنأل :ش ( هيلإ بوتكملا تام ول ) :م رخآ يضاق هلبقي ال اذكو يأ :ش

 ذئنيحف :ش ( نيملسملا ةاضق نم هيلإ لصي نم لك ىلإو «اذك دلب يضاق نالف نب نالف ىلإ بتك اذإ الإ

 ) :م هيلإ بوتكملا ريغ يأ :ش ( هريغ نأل ) :م هيلإ بوتكما ةدلبلا كلت يضاق توم دعب باتكلا لبقي

 . مولعم اعبت راص يذلا مولعم يأ :ش ( فورعم وهو « هل اًعبت راص

 لك ىلإ ) :م ينالفلا نالف نب نالف اذك ةروك يضاق نم :ش ( ءادتبا بتك اذإ ام فالخب ) :م

 هنأل - هللا مهمحر - انخياشم هيلع ام ىلع ) :م لبقي مل ثيح « نيملسملا ةاضق نم :ش ( هيلإ لصي نم

 ىلع هدامتعاب باتكلا حرص ىلوألا ةروصلا يف امآ مالكلا لصاح لوهجم يأ :ش ( فرعم ريغ

 هيلإ لصي نم لك ىلإ وأ « اذك دلب يضاق نالف نب نالف ىلإ هلوقب « مهنم دحاو فيرعت دعب لكلا

 . هل اعبت هریغ ریص مث « مولعم نم نوکی نآ وهو ‹ طرش وه اب یتآ هنأل « نیملسملا ةاضق نم

 نم لك ىلإ اذك دلب يضاق نالف نب نالف نم ءادتبا بشك نإف « ةيناثلا ةروصلا يف امو

 وهو ‹ طرش هيف ملعلاو « لوهجم ىلإ مولعم هنأل حلصي ال هنإف  نيملسلا ةاضق نم هيلإ لصي
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 يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك لبقي الو « هماقم همايقل هثراو ىلع باتكلا ذفني مصخلا تام ناک ولو

 ىلع امهانبم نألو ةداهشلا ىلع ةداهشلاك راصف ةيلدبلا ةهبش هيف نأل ‹ صاصقلاو دودحلا يف

 . امهتابثإ يف يعس هلوبق ينو طاقسإلا

 يبآ لوقل در ليقو هعم -هللا همحر - دمحم نأ رهاظلا : ليقو - هللا همحر - ةفينح يبأ بهذم

 ىلع رمأللًاليهست < اریشک عسو ‹ ءاضقلاب يلتبا نيح هناف « هزاوج يف - هللا همحر - فسوي

 . سانلا

 ىلإ يضاقلا باتك لوصو لبق هيلع ىعدملا تام ول ينعي :ش ( مصخلا تام ناك ولو) :م

 ) :م مصخلا ةثرو يأ :ش ( هثراو ىلع باتكلا ) :م هيلإ بوتكملا يضاقلا :ش ( ذفني ) :م يضاقلا

 يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك لبقي الو ) :م مصخل ا ماقم يآ :ش ( هماقم ) :م ةثرولا مايقل يأ :ش ( همايقل

 هبو « لقي: رخآ لوق يفو « لوق يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو :ش ( صاصقلاو دودحلا يف

 يف يأ :ش ( هيف نأل ) :م [. . .]دوهشلا ىلع دامتعالا نأل - هللا امهمحر-دمحأو كلام لاق

 دهاشي مل هنأل ‹ بتاكلا نعألدب راص هيلإ بوتكملل نأل :ش ( ةيلدبلا ةهبش) :م يضاقلا باتك

 طقسي اميف لبقي الف < امهيف ةلوبقم ريغ يهو :ش ( ةداهشلا ىلع ةداهشلاك راصف) :م ةداهشلا

 يآ :ش ( هلوبق يفو طاقسإلا ىلع ) :م صاصقلاو دودحلا ىنبم يأ :ش ( امهانبم نألو ) :م تاهبشلاب

 . ملعأ هللاو « زوجي الف :ش ( امهتابثإ يف ىعس ) :م امهيف يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك لوبق يفو
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 رخآ صف
 رم دقو امهيف اهتداهشب ارابتعا صاصقلاو دودحلا يف الإ ءيش لك يف ةآرملا ءاضق زوحیو

 نود ءاضقلا دلق هنأل ‹ كلذ هيلإ ضوفي نأ الإ ءاضقلا ىلع فلختسي نأ يضاقلل سيلوءهجولا

 ؛ فلختسي ثيح ةعمجلا ةماقإب رومأملا فالخب « ليك ولا ليكوتك راصف « هب ديلقتلا

 رخآ لصف

 « رخآ لصف لوقي ىتح اذه لبق لصف بابلا اذه يف ضي مل ليق « رخآ لصف اذه يأ
 رخآ لصف اذهو سبحلا يف لصف مدقت هنإف « «يضاقلا بدأ» باتك يف رخآ لصف اذه نآب بيجأو

 زوجي ال : - هللا مهمحر- دمحأو كلامو يعفاشلا لاقو :ش ( ءيش لك يف ةأرملا ءاضق زوجيو ) :م

 دودحلا يفالإ ) :م موصخلا لفاحمو لاجرلا عم روضحلل لهأ ريغ لقعلل ةصقان ةأرملا نأل

 ىلع اًسايق يأ :ش ( امهيف امهتداهشب ًرابتعا ) :م زاوجلا مدع يف هيلع عمجم :ش ( صاصقلاو
 نأ ‹«يضاقلا بدأ لوأ يف اذه هجو رم يأ :ش ( هجولا رم دقو ) :م ةزئاج اهتذاهش نإف امهتداهش

 ًالهآ ناك نم لكف « ةيالولا باب نم امهنم دحاو لك نأل « ةداهشلا مكح نم يقتسي ءاضقلا مكح

 ءاضقلل لهأ يهف « صاصقلاو دودحلا ريغ يف ةداهشلل لهأ يهو « ءاضقلل ًالهأ نوكي ةداهشلل

 . امهريغ يف

 ةهبش هيف نأل هلوق نم طوطخب لبق نم رم ام هب دارأ : ليقو : - هللا همحر - لمكألا لاقو

 نم دافتسم اهؤاضقو ‹ كلذك اهتداهشف اهيف ربتعي ال ةيلدبلا ةهبش هيف ام نأ ىلع لدي هنإف « ةيلدبلا
 . یھتنا ءاھتداھش

 اهيف نأ « دودحلا باتك يف يآ هجولا رم دقو : هلوق :- هللا همحر - ةعيرشلا جات لاقو

 .(۲۸۲ : ةيآلا ةرقبلا ) ةيآلا . . . ( نيلجر انوكي مل نإف :  ىلاعت هللا لاق « ةيلدبلا ةهبش

 ‹«فالختسالا يآ:ش ( كلذ هيلإ ضوفب نأ الإ ءاضقلا ىلع فلختسي نأ يضاقلل سيلو ) :م

 . فالخ الب زوجي فالختسالا يف هل نذآ ولو « - هللا مهمحر - دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو

 ال اندنعف ‹ يهنلاو نذإلا نع تكسو هالو ولو . فالح الب زوجي ال فالختسالا نع هاهن ولو

 . هللا مهمحر - ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو ‹زوجي

 نأ ردقي ال لمع يف هالو اذإ زوجي :-هللا همحر-يعفاشلا باحصأ نم يرخطصإلا نعو

 ) :م ءاضقلاب يأ :ش ( هب ديلقتلا نود ءاضقلا دلق ) :م يضاقلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م هسفنب هالوتي

 هنأل ‹ كلذ هيلإ ضوف اذإ الإ كلي ال ليكولا نإف :ش ( ليكولا ليكو تك ) :م همكح يأ :ش ( راصف

 يأ :ش ( فلختسي ثيح ةعمجلا ةماقإب رومأملا فالخب ) :م فالختسالا نذإب سيل ضيوفتلا قلطم
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 ولو ‹ ءاضقلا كلذك الو ةلالد فالختسالا ىف اًتذإ هب رمألا ناكف هتقوتل تاوفلا فرش ىلع هنأل

 هنأل اذهو « ةلاكولا يف امك زاج لوألا زاجأف يناثلا ىضق وأ « لوألا نم رضحمب يناثلا ىضق

 . فالختسالا هل زوجي ثيح

 :ش ( هتقوتل تاوفلا فرش ىلع ) :م ةعمجل ا ءادأ نأل يأ :ش ( هنأل ) :م كلذب هل نذأي مل نإو

 يف ثدحلاو ضرملا نم اهتماقإ نم عناوملا نأل « هئاضقناب توفت تقوب ةعمجل ا ءادأ تقوتل يأ

 مامإلا راظتنا نكي الو « تقولا قيض عم « كلذ نم ءيش هب ربتعيدق «امهريغو ةالصلا

 اًنذإ) :م ةعمجلا ءادآب يأ :ش ( هب رمألا ناكف ) :م تقولا نع ريخأتلا لمتحت ال اهنأل «مظعألا

 . احيرص نكي مل نإو ةلالدلا ثيح نم يأ :ش ( ةلالد فالختسالاب

 ولف ‹ ةعمجلا حاتتفا طئارش نم اهنأل ؛ ةبطخلا عمس ريغلا كلذ ناك اذإ كلذ زوجي اغنإ نكل

 [. . .] فلختسملا نأل « زاج اهدهشي مل نم فلختساف « ثدحلا هقبس مث ةالصلا لوألا حتتفا

 ‹ ةلاحلا هذه يف حتتفم وهو زاج هنإف « ةعمحجلا مهب حتتفا مث « هتالص دسفأ نب ضرتعاو « حتتفم

 دهشي نمب قحتلا « لوألل ةفيلخ راصو ةعمجلا يف هعورش حص امل هنأب بيجو « ةبطخلا دهشي مل

 . ةبطخلا

 دنع ريخأتلاب توفي تقوم ريغ هنأل « ةعمحجلاك ءاضقلا سيل يأ :ش ( ءاضقلا كلذك الو ) :م

 اذه ىضقو « مامإلا نم نذإلا نودب يضاقلا فلختسا ول ينعي :ش ( يناثلا ىضق ولو ) :مرذعلا

 مكح ولو يأ :ش (يناثلا ىضق ولو) :م :-هللا همحر- فنصملا لاق ؟همكح نوكي فيك بئانلا

 :ش ( يناثلا ىضق وأ ) :م مام إلا نم ىلوملا يضاقلا وهو :ش ( لوألا نم رضحمب ) :م هالو يذلا هبئان

 اذإ :ش ( زاج ) :م فلختسملا يضاقلا وهو :ش ( لوألا زاجاأف ) :م بينتسملا ةبيغ دنع بئانلا وهو

 ‹ ليكوتلاب لكوملا هل نذأي مل نذأي مل اذإ ليكولا نإف :ش ( ةلاكولا يف امك ) :م ءاضقلا لهأ نم ناك

 :ش ( هنأل ) :م زاوجلا هجو يأ :ش ( اذهو ) :م زاج لوألا هزاجأو لوألا ةرضحب فرصتو لكوف

 . نيتلأسملل ًاليلد نوكي نأ حلصي اذه

 يضاقلا يأر يأ :ش ( لوألا ىأر هرضح ) :م ةفيلخلا نألف يأ « هنألف ةلأسملا هذه يف امأ

 ‹ يضاقلا هرضح يذلا مكحلاو هلمعو هملع ىلع هدامتعال هدوعق تقو ةفيلخلا هالو يذلا لوألا

 . هب ًايضار نوكيف يضاقلا يأر هرضح ءاضق هزاجأ وأ

 ملف ءاهتنالا يف ةزاج إل اك ءادتبالا يف نذإلا ليق نإف « اهباتك يف ءيجيف ةيالولا يف امأو

 يذلا مكحلا نإو « ءادتبالا نم لهسآ تافتلالا نإف « عنملاب بيجأف ؟همدعو زاوجلا يف فلتحا
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 اذإ الإ هلزع لوألا كلي ال ىتح لصألا نع ابان يناثلا ريصيف هكلمي هيلإ ضوف اذإو . طرشلا وهو

 فلاخي نأ الإ ءاضمآ مكاح مكح يضاقلا ىلإ عفر اذإو: لاق . حيحصلا وه لزعلا هيلإ ضوف

 فلتخا امو : ريغصلا عماجلا» يفو .هيلع ليلد ال الوق نوكي نأب « عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا

 یری رخآ ضاق ءاج مث ‹ يضاقلا هب یضقف ءاهقفلا هيف

 اديقم يضاقلا ةيلوتب ةفيلخلا يضر هنأكف يضاقلا يأر هرضحي مل ءادتبالا يف هب يضاقلا هل ىدأ

 . هب

 :ش ( هكلمي هيلإ ضوف اذإو ) :م زاوجلا طرش وه لوألا يأر روضح يأ :ش ( طرشلا وهو ) :م

 :ش ( لصألا نع ابان يناثلا ريصيف ) :م هريغ يلوي نأ هل ناك تثش نو : يضاقلا ةفيلخلا لاق اذإ يأ

 الإ ء هلزع لوألا كلم ال ىتح ) :م ةفيلخلا نع ابان هيلإ ضوفملا يضاقلا هالو يذلا بئانلا ريصيف يأ

 وه يذلا يناشلا يضاقلا لزع كلي ال لوألا يضاقلا يأ :ش ( حيحصلا وهو لزملا هيلإ ضوف اذإ

 يضاقلا كلي الف «ةفيلخلا ةهج نم ايضاق راص هنأل « ةفيلخلا ةهج نم ىلوملا يضاقلا بئان

 هليكوك راصف « هبئان هنأل هلزع كلي: - هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا لاقو « هلزع بينتسما

 ‹ تئش نم لدبتساو تئش نم يلو : ةفيلخلا هل لوقي نأ الإ ةفيلخلا ةهج نم ايضاق راص هنإ :انلق .

 ليكو يناثلا راصو لكوملا ىلع هليكوت حص «كيأرب لمعا :لكوملا هل لاق اذإ ليكولاك راصف

 اذإ اذكف . هليكو لزعني ال « لوألا تام ولو « يناثلاو لوألا لزعنا « لكوملا تام ول ىتح لكوملا

 . لوألا هلرع

 ةنسلا وأ باتكلا فلاخي نأ الإ ) :م هذفن يأ :ش ( هاضمأ مكاح مكح يضاقلا ىلإ عفر اذإو ) :م

 ةيمستلا كورتم لحب مكحلاك تادهتجملا يف يضاقلا ءاضق نالطبب مكحلاك :ش ( عامجإلا وأ

 ٠١١( ةيآلا : ماعنألا) :م(هيلع هللا مسا ركذي مل امن اولكات الو :  ىلاعت هلوقل فلاخم هنإف «ادماع

 ىلع لوخد الب يناشلا جوزلا حاكن درج اًئالث ةقلطملا لحب مكحلاك ةروهشملا هتنس وأ يأ :ش

 طارتشا نإف - هنع هللا يضر - ريبج نب ديعسو - هنع هللا يضر - بيسملا نب ديعس بهذم

 نايب :ش ( هيلع ليلد ال الوق نوكي ناب ) :م ةليسعلا ثيدح وهو روهشملا ثيدحلاب تباث لوخدلا
 . هيلع نمع نيدلا طوقسب مكحف « نونس نيدلا ىلع ىضم اذإ امك « عامجإلا ةفلاخمل

 نأب هلوق نوكي ىلوألا ةخسنلا ىلعو « كلذ ىلع يعرش ليلد ال هنإف « ةبلاطملا ريخأتل
 نوكي هنأ بسب « ةروكذملا ةلدالل اًفلاخم ناك اذإ هذیفنټ مدع لوقی هنأکف ءانتتسالل ًالیلعت نوکی

 . هيلع لیلد ال ًالوق
 یری رخآ ضاق ءاج مث ‹ يضاقلا هب یضقف ءاهقفلا هيف فلتخا امو : « ريغصلا عماجلا » يفو ) :م
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 داهتجا نال ؛ هریغ هدرپ الو غن هيف ادهتجم ًالصف ىقال ىتم ءاضقلا نأ لصألاو هاضمأ كلذ ريغ

 ىضق ولو هنود وه اب ضقنب الف « هب ءاضقلا لاصناب لوألا حجري دقو « لوألا داهتجاك يناثلا

 «ادباع ناک نإو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ذفن « هبهذمل اًيسان « هيأرل اًقلاخم « هيف دهتجملا يف

 ‹ ناتیاور هیفف

 نأل ‹ ظفللا اذهب (ريغصلا عماجلا» ظفل ركذ اغإ « لوألا هب ىضق ام ريغ يأ :ش ( ءاضمأ كلذ ريغ

 : نیتدئاف هيف

 هؤاضق قفتاف ‹ داهتجالا عضومب ملاع ريغ ناك اذإ يضاقلا نأل ؛ ءاهقفلاب ديق هنأ : امهادحإ

 - ٠ ينيشورتسالا لوصف» ىف هركذ اذك . هذيفنت يناثلا ىلع بجي ال خياشملا ةماع لوق ىلعف «

 . ةماعلا لوق ىلع هيلإ عوفدملا هذفني ال : «ةريخذلا *يفو .۲ طيحلل» ىلإًالاحم - هللا همحر

 مل: -هللا همحر - يرودقلا ةياور يفف « كلذ ريغ ىري هلوقب ديق هنأ : ةيناثلا ةدئافلاو

 ناك اذإف ‹ لوألا مكحل اًقفاوم يضاقلا يأر ناك اذإ اميف ءاضمأ هلوق نأ لمتحيف كلذب ضرعتي

 ءاوس « تاينثتسملا ىوس اميف « ماع ءاضمإلا كلذ نأب «عماجلا» ةياور تنابأف « هيض ال اًقلاخم

 . رخآ داهتجاب يضقني الو « هيف اًدهتجم یقال مکحلا نأل « هفلاخي وأ هيأر قفاوی ناک

 دعب -هنع هللا يضر- ءادردلا يبأل ءاضقلا دلق هنأ -هنع هللا يضر- رمع نع حص دقو

 يضر -رمع يقل مث « امهدحأل ىضقف ءيش يف نالجر ءادردلا يبأ ىلإ مصتخاف « هلاغتشا ةرثك

 ول : رمع لاقف « يلع ىضق لاقف « هلاح نع -هنع هللا يضر- هلأسف « هيلع ىضقملا -هنع هللا

 صن انه سيل : رمع لاقف ءاضقلا نم كعني امو هيلع ىضقملا لاقف « كل تيضقل هناكم تنك

 «- هنع هللا يضر- تباث نب دیزب ناعتسا - -هنع هللا يضر- رمع نأ ىوري « كرتشم يأرلاو

 يلع ىضق اديز نإ : : لاقف ‹ نيمصخلا دحأ رمع يقل مث نيلجر نيب -هنع هللا يضر- دیز یضقف

 فالخب اهيف ىضق مث « ةيضقب ةثراح يف ىضق -هنع هللا يضر- رمع نعو «هوحن يقابلاو <

 . يضقن امك هذه هانيضق امك كلت لاقف كلذ يف هل ليقف « كلذ

 :م ةروكذملا ةلدألل اًقلاخم نكي مل اذإ هيلإ عفر ام يضاقلا ذفنت يف يأ :ش ( لصاألاو ) :م

 هدري الو ذفني) :م هيف ادهتجم ًالحم : خسنلا ضعب يفو :ش ( هيف ادهتجم ًالصف ىقال ىتم ءاضقلا نأ)

 داهتجالا حجري دقو) :م أطخلا لمتحي امهنم ًالك نآ يف :ش ( لوألا داهتجاك يناثلا داهتجالا نأل ؛ هريغ

 ىضق ولو ) :م هب ءاضقلا لصتي مل وهو « ةجرد :ش ( هنود وه اب ضقني الف « هب ءاضقلا لاصتاب لوألا

 نإو < هللا همحر = ةفينح يبأ دنع دفن « هبهذمل اسان ) :م هنوك لاح :ش ( هيأرل اًفلاخم هيف دهتجملا يف

 : ناتياور - هللا همحر - ةفينح يبآ نع يأ هنعف : خسنلا ضعب يفو :ش ( ناتیاور هیفف دباع ناک
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 هدنع اطخ وه اب ىضق هنأل ؛ نيهجولا يف ذضني ال امهدنعو . نيقسيب أطخب سيل هنأ ذافنلا هجوو

 اميفو اهنم ةروهشملا ةنسلاب دارملاو ء انركذ امل اًفلاخم نوكي ال نأ هيف دهتجملا مث . ىوتفلا هيلعو

 ضعبلا ةفلاخم ربتعي ال روهمجلا هيلع عمتجا

 يف لماعتف هئاضق داسف معز هنأل ‹ يدنجزوألاو « ةمئألا سمش يتفي ناك هبو ذفني ال : ةياور يف

 راشآو - هللا امهمحر - ينانيغرملاو ديهشلا ردصلا يتفي ناك هبو ذفني ةياور يفو « همعزب هقح
 ناب لوقلا غطقي ال دهتجم لك نأل :ش ( نيقيب اطخب سيل هنأ ذافنلا هجوو ) :م : هلوقب اذه هجو ىلإ
 هب لصتا اميف باوصلا نيعتف « هدنع لمتحم رمألا لب « همصخ داهتجا نود هداهتجا باوصلا

 يفو « ءاضقلا ذافن يف فالتخالا“ ةريخذلا» يف ركذو . باوصلا ىلع ءاضقلا رمألل المح ءاضقلا
 . ءاضقلا ىلع مادقإلا لح يف فالخلا ركذ عضاوملا ضعب

 ( نيهجولا يف ذفني ال ) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنعو ) :م
 اب ىضق هنأل ) :م -ىلاعت هللا مهمحر -دمحأو كلامو ٤ يعفاشلا لاق هبو دمعلاو نايسنلا يأ :ش

 معز هنأل :ش ( ىوتفلا هيلعو ) :م :- هللا همحر - فنصملا لاق همعزب لمعيف :ش ( هدنع أطخ وه

 . (طيحملا » يف اذك « همعزب ذحخاؤم ءرملاو هئاضق داسف

 ءاضقلا ذافن يف - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق ىلع ىوتفلا «ىرغصلا ىواتفلا » يف ركذو

 ضقني نأ ناطلسلل قحتسا - هللا همحر - «نيدلا ريهظ ىواتف» يفو « بهذملا فالخ ىلع
 .كلذ

 عامجإلاو ةروهشملا ةنسلاو باتكلا نم :ش ( انركذ امل اقلاخم نوكي ال نأ هيف دهتجملا مث ) :م

 ةنسلا قلطم سيل ةنسلا نم دارملا يآ دارملاو هلوقل ربخ نأل عفرلاب :ش ( ةروهشملا ةنسلاب دارملاو ) :م

 . ةنسلا نم يأ :ش ( اهنم ) :م ةروهشملا ةنسلا لب

 هلوقك هليوأت يف فلسلا فلتخي مل يذلا باتكلا صن ةفلاخم باتكلا ةفلاخم نم دارملاو

 ىلع اوقفتا فلسلا نإف « (۲۲ ةيآلا: ءاسنلا) :م € ءاسنلا نم مكؤابآ حكن ام اوحكنت الو * : ىلاعت

 هضقن كلذ زاوجب مكاح مكح ولف « بألا اهئطو نإ اهئطوو هتيراجو بألا ةأرما جوزت زاوج مدع
 روهمج يأ :ش ( روهمجلا ) :م هيلع عمتجا يذلا يف يأ :ش ( هيلع عمتجا اميفو ) :م هيلإ عفد نم <

 ءاملعلا ضعب يأ :ش ( ضعبلا ةفلاخم ربتعي ال) :م مهلجأو ‹ مهرثكأ يأ - هللا مهمحر - ءاملعلا

 هضقن عامجإلا فالخ ىلع همكح ناك رثكألا هيلع ام فالخب مكاحلا مكح اذإ اذه - هللا همحر -

 . هيلإ عفر نم



 هب ىضق ءيش لكو: لاق . لوألا ردصلا يف فالتخالا ربتعملاو « فالتخاب سيلو فالخ كلذو

 - هللا همحر - ةفينح ىبأ دنع كلذك نطابلا ىف وهف ‹ هيرحتب رهاظلا ىف ىضاقلا

 مالك لمحي نأ يغبنيو : - هللا همحر - يقانغسلا نع ًالقان - هللا همحر - لمكألا لاقو

 لوقل كلذو «هداهتجا غوسي مل نمم فلاخملا دحاولا ناك اذإ ام ىلع اذه - هللا همحر - فنصللا

 اوركنأو دحأ هعبتي ملف كلذ هل غوسي مل هنإف « لضفلا ابر زاوج يف -امهنع هللا يضر- سابع نبا

 امأف < هنودب ةمرحلا ىلع دقعنم عامجإلا نأل هضقن بجو « كلذ زاوجب مكاح مكح اذإف ‹ هيلع

 طارتشا يف -امهنع هللا يضر- سابع نبا لوقك « هنودب عامجإلا دقعني ملء كلذ هل غوس اذإ

 دحأ ضرف دعب عيمجلا ثلث اهئاطعإ يفو ةوخإلا نم عمجلاب سدسلا ىلإ ثلثلا نم مألا بجح

 هللا همحر - ةمئألا سمش دنع راتخملا وه اذهو < عامجإلل اقلاخم نكي مل هب مكح نإف «نيجوزلا

 عنام ريغ لقألا فالخ نأ ىري نم لوق ىلع لمحيالو - هللا همحر - فنصلملا هراتخا هلعلو « -

 . هللا مهمحر - ءاملعلا ةماع دنع حيحصب سيل هنأل « هداقعنال

 ةفلاخم يأ :ش ( فالخ ) :م روهمجلا هيلع عمتجا ال ضعبلا ةفلاخم يأ :ش (كلذو ) :م

 امهنيب قرفلاو حورشلا نم هيلع تعقو امنيح قرفلا دحأ ركذي مل :ش ( فالتخاب سيلو ) :م رثكألل
 . اًملتخم قيرطلا نوكي نأ فالتخالا نإ

 اًملتخم قيرطلا نوكي نأ وه فالخلاو -  هللا همحر - يعفاشلا فالخك دحاو دصقملاو

 ةباحصلا مهو :ش ( لوألا ردصلا يف فالتخالا ربتعملاو ) :م قيقد هنإف مهفاف « اًقلتخم دصقملاو

 . مهنع هللا يضر

 ةباحصلا نيمدقحملا نم دارملاو ‹ نيمدقتملا نيب فالخلا فاصخل ا ربتعا اغنإ : «ةريخذلا» يفو

 - هللا همحر - يعفاشلا نيبو اننيب فالخلا ربتعي ملو ‹ فلسلا نم مهعم نمو « مهنع هللا يضر

 ىهتنا . هيف أدهتجم لحملا ةروريص يف فالتخالا ةقيقحل ةربعلاو

 هللا يضر ةباحصلا نيب ناك يذلا فالتخالا وه هيف ادهتجم لحملا لعجي يذلا فالخلاو

 يكلاملاو يعفاشلا مكح اذإ اذه ىلعف « مهدعب عقي يذلا ال - هللا مهمحر - نيعباتلاو مهنع

 نأ هل ناک كلذب ري مل مكاح ىلإ كلذ عفرو < لوألا ردصلا نم هيلع مدقت نم يأر فلاخي اب هيأرب

 . هصفنب

 هب یضق ءيش لکو ) :م : (ريغصلا عماجلا » يف -هللا همحر- دمحم لاق يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( كلذك ) :م هللا دنع يأ :ش ( نطابلا يف وهف « هميرحتب ) :م انيب اميف يأ :ش ( رهاظلا يف يضاقلا

 هنأ اهجوز ىلع تعدا : يرحتلا روص نمو :ش ( -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ دنع ) :م مارح يأ
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 ةلاسم يهو ‹ نيعم ببسب ىوعدلا تناك اذإ اذهو « لالحإب ىضق اذإ اذكو يضقي يضاقلاف

 يضاقلا يضقي الو :لاق . حاكنلا يف ترم دقو ءروزلا ةداهشب خوسفلاو دوقعلا يف يضاقلا ءاضق

 زوجي :- هللا همحر- يعفاشلا لاقو . هماقم موق نم رضحي نآ الإ بئاغ ىلع

 «ةدعلا ءاضقنا دعب رخآب تجوزتو « ةقرفلاب ىضاقلا ىضقو ةبذاك ةنيب تماقأ وأ ءاًئالث اهقلط

 لوألا جوزلل لحي ال : الو - هللا همحر - فسوي يبأ لوقو - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق ىلعف

 . الوأ لاحلا ةقيقحب ملع الطابو ارهاظ يناثلل لحيو « اتطاب وأ ارهاظ اهئطو

 لحي ال - هللا مهمحر - دمحأو كلامو يعفاشلاو دمحمو ارخآ فسوي يبأ لوق ىلعو

 امهو اًيبس ةيبصو يبصو اًضيأ مرحتلا ةروص نمو « لاحلا ةقيقحب اًلاع ناك اذإ اهئطو يناثلل

 .هادلو امهنأ ةنيب ماقأو «اًملسم يبرح ءاجف « رخآلا امهدحأ جوزت مث « اقتعأو اربكف « ناريغص

 ال ءروز مهنأ نيبت وأ « دوهشلا عجر نإف « امهنيب قرفيو امهبسنب :ش (يضقي يضاقلاف )
 - هللا همحر-دمحم دنعاذكو « اًتطابو ارهاظ ذفن ةمرحلاب ءاضقلا نأل « هدنع اهأطو جوزلل عسي

 يف ءيش لالحإب يضاقلا ىضق اذإ ينعي :ش ( لالحإب ) :م يضاقلا :ش ( ىضق اذإ اذكو ) :م

 ماقأف « دحجت يهو « ًاحاكن ةآرما ىلع ىعدا لجر هروص نمو « كلذك نطابلا يف وهف ‹ رهاظلا

 نيكمتلا ةأرملل لحو ءاهأطو جوزلل لح « امهنيب حاكنلاب يضاقلا ىضقو « روز يدهاش اهيلع

 . لوألا هلوق يف -هللا همحر - فسوي يبأو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع

 ال :- هللا مهمحر -ةثالثلا ةمئألاو رفزو « ريخألا هلوق يف فسوي يبآو دمحم دنعو

 ةلأسم يهو ‹ نيعم ببسب ىوعدلا تناك اذإ) م هانركذ يذلا اذه يأ :ش ( اذهو ) :م كلذ امهل لحي

 قالطو عيبو حاكنك :ش ( حاكنلا يف ترم دقو «روزلا ةداهشب خوسفلاو دوقعلا يف يضاقلا ءاضق

 ةداهشب اهيف مكحلا نإف « ببسلا اوركذي ملو «كلملا يعدي نأ لثم ةلسرملا كالمألا يف ال قاتعو

 . عامجإلاب اًتطاب ذفني ال « روزلا

 ةهج نم ىوعدلا تناك ءاوس « روزلا ةداهشب عيبلاب يضاقلا ىضق اذإ ام : عيبلا روص نمو

 هذه ينم تيرتشا :لوقي نأ لثم عئابلا ةهج نم وأ « ةيراجلا هذه ينتعب : لاق نآ لثم « يرتشملا

 . اعيمج نيهجولا يف اهأطو يرتشملل لحي هنإف « ةيراجلا

 موقي نم رضحي نأ الإ ) :م اندنع اًضيأ هل يضقي الو :ش ( بئاغ ىلع يضاقلا يضقي الو ) :م

 ابئاغ ناك اذإ :ش ( زوجي :- هللا همحر - يعفاشلا لاقو ). هيصو وأ بئاغلا ليكو لثم :ش ( هماقم
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 نودب ةعزانم الو« ةعزانملا عطقل ةداهشلاب لمعلا نأ: انلو .قحلا رهظف ةنيبلا ىهو ةجحلا دوجول

 نأل ؛ءاضقلا هجو هبتشيف مصخلا نم راكنإلاو رارقإلا لمتحي هنألو دجوي ملو « راكنإلا

 ٠ ءاضقلا تقو راكنإلا مايق طرشلا نأل؛ باوجلا كلذكف ‹ باغ مث ركنأ ولو « ةفلتخم امهماكحأ

 -دمحأو كلام لاق هبو < ادحاو الوق دلبلا يف ارتتسم ناك اذإ مكحلا سلجم نع وأ دلبلا نع

 ال هنأ: امهحصأ نالوقف دلبلا يف رتتسم ريغ مكحلا سلجم يف اًبثاغ ناك ولو - هللا امهمحر

 .ال : هریغ يفو ‹ قوقحلا عييضت رتتسملا يف ذإ « دمحأو كلام لاق هبو « هروضح نودب مكحي

 ) :م اهاضتقب لمعلا يضاقلل لحيف :ش ( قحلا رهظخ ةنيبلا يهو ةجحلا دوجول ) :م زوجي هنأ يناثلاو

 ءانب زوجي الو بذكلاو قدصلا لمتحت ربح ةداهشلا نأل :ش ( ةعزانملا عطقل ةداهشلاب لمعلا نأ :انلو

 مصخلا ناك اذإاذهلو « ةعزانملا عطق ةرورض ةجح اهلعج عرشلا نأل < لمتحلملا ليلدلا ىلع مكحلا

 الإ ةعزانملا نوكت ال ينعي :ش ( راكنإلا نودب ةعزانم الو ) :م اهيلإ ةجاح ال قحلاب رقأو ارضاح

 . (ذجوي ملو ) :مراکنإلاب

 . تكسو مصخلا رضح اذإ راكنإإلا نودب ةداهشلاب متلق دق : ليق نإف : ش

 ال نأ ملسملا لاح نم رهاظلا ذإ « حالصلا ىلع هرمأل ًالمح اركنم هلزنأ عرشلا نأب :بيجا

 . ٠ ةريخذلا»و « رارسألا»و «طوسبملا» يف اذك « ىح هيلع ناك نإ تكسي

 ىعدملا نأل ‹ ديفم ريغ ةنيبلا توبث دعب هيلع ىعدملا روضحلا ىلإ مكحلا فقو : ليق نإف

 . ةمزال ىوعدلا ناك نيهجولا ىلعف « ركني وأ رقي نأ امإف « رضح ول هيلع

 هنأ لمتحيو ةجحلاب هنعط تبثيو « ةنيبلا يف نعطي نأ لمتحي هنأل « ديفم وه لب : انلق
 . ةجحلاب تبثيو يعدملا ىلإ ءادألا ىعدا مث « ىوعدلا ملسي

 نم راكنإلاو رارقإلا لمتحي ) :م نايبلا نألو يآ بولطملا ىلع رخآ ليلد :ش ( هنألو ) :م

 ؛ ةنيبلاب ءاضقلا ماكحأ يأ :ش ( امهماكحا نال ) :م مكاحلا ىلع :ش ( ءاضقلا هجو هبتشيف مصخلا

 ؛ عوجرلا دنع دوهشلا ىلع نامضلا بوجو ةنيبلاب ءاضقلا مكح نإف :ش ( ةفلتخم ) :م رارقإلاو

 لجر اهقحتساف « هدنع هدلوم ةيراج ىرتشا اذإ لجرلا نإف « ةلصفنملاو ةلصتملا دئاوزلا يف رهظيو

 فالخب ةقلطم ةجح ةنيبلا نأل « اهدلو ذخأي مل لجرل اهب رقأ نإو ‹« اهدلوو اهذخأي هنإف « ةنيبلاب

 باغ مث ) :م هيلع ىعدملا :ش ( ركنا ولو ) :م ريغلا ىلع ةيالولا مادعنال ةرصاق ةجح هنإف « رارقإلا

 ( ءاضقلا تقو راكنإلا مايق طرشلا نأل ) :م هتبيغ يف يضاقلا يضقي ال ينعي :ش ( باوجلا كلذكف

 . انهاه لمتحم وهو طرش هؤاقبو « ءاضقلاب ةجح رهظت اغنإ ةنيبلا نأل :ش
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 ةبانإب وأ لیک ولاک هتباناب ابان نوکی دق هماقم موقی نمو - هللا همحر - فسوی يبآ فالخ هیفو

 ‹ يضاقلا ةهج نم يصولاك عرشلا

 طرشلا لوقي هنإف :ش ( -هللا همحر -فسوي يبآ فالخ ) :م هجولا يفو يأ :ش ( هيفو ) :م
 نأ بيجأو « باحصتسالاب هتبيغ دعب تباث وهو « ءاضقلا تقو ىلإ راكنإلا ىلع رارصإلا

 . تابثإلل ال عفدلف حلصي باحصتسالا

 ‹ «يعدملا ىلع ةنيبلا »: مالسلا هيلع هلوقب - هللا همحر - يعفاشلا جتحا : تلق نإف
 لوسر اي » :- اهنع هللا ىضر -دنه تلاق امو « هيلع ةدايز ةنيبلا ةماقإلل مصخلا روضح طارتشاف
 كيفكي ام هلام نم يذخ :مالسلا هيلع لاقف ‹ يدلوو ينيفکي ام ينيطعي ال حيحش نايفس ابآ نإ هللا

 . بئاغ وهو هيلع ىضق دقف «فورعملاب كدلوو

 نيمصخلا دحأل ضقت ال -:٠ هنع هللا يضر- يلعل مالسلا هيلع هلوقب نحن انتجح : تلق
 : لاقو- هللا همحر -يذمرتلا هاور ١ يضقت اب يردت ال كنإف « رخآلا مالك عمست ىتح ءيشب
 . نسح ثيدح اذه

 سيلو «نايبتلا هب لصحي امل مسا ةنيبلا نأل انليلدف ' يعدملا ىلع ةنيبلا » ايب هلوق امأو
 يعدملا لوقب لصاح هنأل ‹«يضاقلا قح يف الو « هلوقب لصاح هنأل ٠ يعدملا قح يف نايبلاب دارملا
 . هروضحب الإ كلذو « دهاجلا مصخلا قح يف نايبلا ىلإ ةجاحلا انإ عزانم هل نكي مل اذإ

 قاقحتساب اًلاع ناك مالسلا هيلع هنآ وهف -اهنع هللا يضر- دنه ثيدح نع : باوجلا امآو

 سيلو ىوتفاذه ناك : ليقو « ةنيبلا مقت مل اهنأ ىرت الأ هنع هللا يضر نايفس يبأ ىلع ةقفنلا

 موقي نم رضحي نأ الإ زوجي ال بئاغلا ىلع ءاضقلا نإ ركذ ال :ش ( هماقم موقي نمو ) :م

 نأب الإ اذه ولخي الو « بئاغلا هيلع ىعدملا ماقم يأ يي هماقم موقي نمو « هلوقب كلذ نيب هماقم

 هب ديق :ش ( يضاقلا ةهج نم يصولاك عرشلا ةبانإب وأ ليكولاك « هتبانإب ابان نوکی دق ) :م نوکی

 ريسفتو :(ةريخذلا» يف ركذو . ناتياورلا فالتخا هيف نإف « يضاقلا ةهج نم رخسملا نع زارتحا

 يعدملا رضحأ ول اذكو هيلع ةموصخلا يضاقلا عمسيل بئاغلا نع ًاليكو يضاقلا بصني نآ رخسملا

 . هيلع ةموصخلا يضاقلا عمسيل مصخلا ريغ الجر

 مث مهنامأو هللا دهب نورتشي نيذلا نإ :  هلوق باب - ريسفتلا» يف يراخبلاو « ةيضقألا يف ملسم هاور (1)
 .امهريغو (ًاليلق
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 ةروص ريغ يف اذهو « رضاحلا ىلع هيعدي امل اًببس بئاغلا ىلع ىعدي ام ناك نأب اًمکح نوکی دقو

 ‹ بئاغلا نع اًمصخ هلعج يف هب ربتعم الف هقح اًطرش ناک اذإ امآ . بتکلا یف

 بصن زوجي امنإو « رخسملا ىلع الو « هيلع ةموصخلا عمسي ال مصخب سيل هنأ ملعي يضاقلاو

 باب ىلإ هئاثعب يف ثعب دعب نكلو مكحلا سلجم رضحي الو « هتيب يف ىفتخا مصحخ نع ليكولا

 كلذ ريغ يف امأ . كيلع مكحيالإو مكحلا سلجم رضحا لاقو « هراد باب ىلع یدانو هراد

 .الف عضوملا

 م وقي نم نوکی دق يأ « هتبانإب نوکی دق هلوق ىلع فطع اذه :ش ( اًمکح نوکی دقو ) :م

 ال اببس نوکی يأ :ش ( رضاحلا ىلع هیعدی امل اًببس بئاغلا ىلع يعدي ناک ناب ) :م اًمکح هماقم

 لاق اذإ امك . بئاخلا نع امصخ رضاحلا بصني ال « تقو نود تقو يف اًببس ناك اذإ امأ «ةلاحم

 تنهربو « اًتالث ينقلط دق : تلاقف « هيلإ كلمحأ نأ ينلكو كجوز نإ : بئاغ لجر ةأرمال لجر

 بئاغلا رضح ول ىتح بلاغلا ىلع قالطلا تابثإ تح يف ال اهنع ليكولا دي رصق تح يف تلق

 رضاحلا ىلع هيعدي ام اًببس بئاغلا ىلع يعدي ام نوك ةروص امأو . ةنيبلا تداعأ « قالطلا ركنأو

 ‹ اهكلي وهو بئاغلا نالف نم اهارتشا « هل رادلا هذه نأ رخآ ىلع ةنيب ماقأ لجر اهنم « ةريشكف

 ول ىتح « بئاغلاو رضاحلا ىلع ءاضق كلذ نوكيو « هتنيب تلبق ركني وهو هنم امهبصغ ديلا وذو

 ىلع يعدي ال ببس كلاما نم ءارشلا نأل هراكنإ ىلإ تفتلي ال « عيبلا ركنأو « بئاغلا رضح

 . بئاخلا راكنإك هراكنإ راصف بئاغلا نع ليكولاك رضاحلا راصف رضاحلا

 ريغ يف ) :م رضاحلا ىلع هيعدي امل ةلاحم ال اببس بئاغلا ىلع يعدي ام يأ :ش ( اذهو ) :م

 ام اهنم لئاسم يف كلذ ريسفتو :- هللا همحر - مالسإلا خيش لاق اذهلو :ش ( بتكلا يف ةروص

 هيلع ىعدملا رقأف « هيلع هل بوذي ا نالف نع ليفك هنأ لجر ىلع یعدا اذإ اهنمو «نآلا هانرکذ

 ىعدا اذإ اهنمو « اهب يضقي هنإف « مهرد فلآ نالف ىلع هل باذ هنأ نهربف « قحلا ركنأو ةلافكلاب

 هنآ يعدملا نهربيف « يراد رادلاو دحأ نم اهتيرتشا ام ديلا وذ لاقو « ناسنإ راد يف ةعفشلا

 بئاخلاو ديلا يذ قح يف ءارشلاب يضقيو « اهعيفش هنأو اهكلي وهو « بئاغلا نالف نم اهارتشا

 . اعيمج

 يأ :ش ( هقحل ) :م اًطرش بئاغلا ىلع يعدي ام ناك اذإ امأ ينعي :ش ( اًطرش ناك اذإ ام ) :م

 ةأرما تعداف « قلاط تنأف هتأرما نالف قلط نإ : هتآرمال لاق نمك رضاحلا ىلع يعدملا قحل

 عوقوب يضقي الو ةنيبلا هذه حصت الف «ةنيب كلذ ىلع تماقأآو هتأرما قلط اًتالف نأ هيلع فلاحلا

 خياشملا ةماع لوق وهو :ش ( بئاغلا نع اًمصخ هلعج يف هب ربتعم الف ) :م هلوقب راش اهيلع قالطلا
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 يف نأل؛ قحلا ركذ بتكيو ىماتيلا لاومأ يضاقلا ضرقيو : لاق . «عماجلا» يف همامت فرع دقو
 ةباتكلاو جارختسالا ىلع ردقي يضاقلاو . ةنومضم ةظوفحم لاومألا ءاقبل مهتحلصم ضارقإلا

 يف يصولا ةلزنب بألاو . جارختسالا ىلع ردقي ال هنأل؛ نمض يصولا ضرقأ نإو « هظفحيل

 نيتياورلا حصأ

 . بئاغلا ىلع ءاضقلا ءادتبا كلذ نأل ‹ حصت ال بئاغلا نالف ىلع اهتنيب نأل - هللا مهمحر -

 نع اًمصخ رضاحلا لعجيو « لبقت ةنيبلا نإ: - هللا همحر - يدنجزوألا مالسإلا رخف لاقو

 . طرشلا ىلع فقوتي ببسلا ىلع فقوتي امك يعدملاو ىوعدلا نأل « ببسلا يف امك بئاغلا

 لحد هنأ ةئيبلا ةأرملا تماقأف « قلاط تنأف رادلا نالف لحد نإ: اهل لاق ول سيلأ : ليق نإف

 . ةحيحص ةنيبلا تناك « بئاغ نالفو

 :م . بئاغلا ىلع ءاضق نوكي الف ٠ بئاغلا قح لاطبإ اهيف سيل هنأل كانه تحص اغنإ :باوجلا

 . ريغصلا :ش (عماجلا يف ) :م ةلأسملا نم روكذملا اذه مامت يأ :ش ( همامت تفرع دقو )

 نم :ش ( ضرقيو ) :م :«ريغصلا عماجلا »يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 هللا همحر - ةعيرشلا جات لاق :ش ( ىماتيلا لاومأ يضاقلا ) :م هلعافو ةمجعملا داضلاب ضارقأإلا

 . ةلماعملا نسحلا يلم ا ةقثلاو تاقثلا ىلإ يآ :-

 هكلي الف دجو اذإ امأ « ميتيلل ةبلغ لصحي مل اذإ ضارقإلا يضاقلا كليب اغنإ ةيضقألا يفو

 كصلا وهو اباتك بتكي يأ :ش ( قحلا ركذ بتكيو) :م -هللا همحر- دمحم نع يور اذکه ۰

 مهتحلصم ) :م مهلا ومآ ضارقإ يف يأ :ش ( ضارقإلا يف نأل ) :م ضارتقإلا وهو « قحلا ركذ لجأل

 نع زجعي دق هلاغتشا ةرثكل يضاقلا نإف :ش ( ظوفحم لاومألا ءاقبل ) :م ىماتيلا ةحلصم يأ :ش (

 فالخب « اهضرقيف ‹ ةنومضم مهلاومأ ريصت ضرقلاب نأل :ش ( ةنومضم ) :م هسفنب ظفحل ا

 . ةنومضم نكت ملف كالهلاب ةنومضمب تسيلف اهب ظفحلا لصح نإو هنإف ةعيدولا

 - فنصملا باجأ « ضرقتسملا دوحجب ىونلا نمؤي مل ول نكل « كلذك وه معن : ليق نإف

 ةباتكلاو ) :م هل امولعم هنوكل :ش ( جارختسالا ىلع ردقي يضاقلاو ) :م : هلوقب اذه نع - هللا همحر

 يأ :ش ( يصولا ضرقأ نإو ) :ماهب نايسنلا يفتتيو « ةباتكلاب يضاقلا ظيفحتل يأ :ش ( هظفحيل

 ظفحلا ناك نإو « ىونلا ةفاخم ءاقبل :ش ( جارختسالا ىلع ردقيال هنأل نمض) :م ميتيلا لام

 زوجي ال ثيح :ش ( يصولا ةلزنمب ) :م ريغصلا لام ضارقإ يف :ش ( بآلاو) :م نيدوجوم نامضلاو

 ديهشلا ردصلاو مالسإلا رخف مامإلا رايتخا وهو :ش ( نيتياورلا حصأ يف ) :م ضارقأإلا هل
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 جارختسالا نع هزحعل

 ةياور يفو :ش ( جارختسالا نع ) :م بألا [ يأ 1: ش ( هزجمعل ) :م - هللا مهمحر - يباتعلاو

 هل رظنلا كرت نم هعنمت هتقفشو يضاقلا ةيالوك « سفنلاو لاما معت بألا ةيالو نأل « كلذ هل زوجي

 یورو ‹ زوجي :اولاق ‹ هسفنل اًسضرق بألا هذخأ نإو ‹ هدوحج نمأي نمم هضرقي هنأ رهاظلاو <

 . كلذ هل سيل هنآ :- هللا همحر - ةفينح يبأ نع - هللا همحر - نسحلا
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 ميكحتلا باب
 حصف امهسفنأ ىلع ةيالو امهل نأل ؛ زاج همكحب ايضرو امهنيب مكحف الجر نالجر مکح اذإو
 اميف يضاقلا ةلزنم هنأل « مكاحلا ةفصب مكحللا ناك اذإ اذهو « امهيلع همكح ذفنيو « امهميكحت

 ( ميكحتلا باب) :م

 يأ « همکح :لاقي < ديدشتلاب مكح نم ردصم وهو « ميكحتلا نايب يف باب اذه يأ:ش

 مكح نمًألاح ىندآ هسكح نأل هركذ رخأ هنأ الإ « ءاضقلا عاونأ نم اًضيأ وهو « مكحلا هيلإ ضوف

 همكح زوجي ال اذهلو «هلطبأ هيلإ يمني يذلا يضاقلا بهذم همكح فلاح اذإ اذهو « يضاقلا

 . يضاقلا مكح فالخب « صاصقلاو دودحلا يف

 ىضرب الإ مكحملا مكح زوجيالو « ال مأ كلذب مصخلا يضر يضاقلا مكح زوجيو
 اًمكح اوثعباف :  ىلاعت هلوقف باتكلا امأ « عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب عورشم وهو « نيمصخلا

 هزاوج ىلع لد نيجوزلا نيب ميكحتلا زاج املف .( ٠١ ةيآلا ءاسنلا ) ( اهلهأ نم اًسكحو هلهأ نم

 الي هللا لوسر اي : لاق هنأ -هنع هللا يضر - حيرش وبأىور ام ةنسلا امأو . تاموصخل ا رئاس يف

 :مالسلا هيلع لاقف « ناقيرفلا ينع يضرف «مهنيب تمكحف ينوتأ ءيش يف اوفلتخا اذإ يموق نإ

 -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نإف عامجإلا امأو - هللا همحر- يئاسنلا هاور « “اذه نسحا ام»

 . ميكحتلا زاوج ىلع نيعمجم اوناک

 حصف امهسفنا ىلع ةيالو امهل نأل؛ زاج همكحب ايضرو امهنيپ مکحف ًالجر نالجر مکح اذإو ) :م

 وه مكحف « بيعب يرتشملا رفظ ول ىتح امهريغ ىلع ذفني الو :ش ( امهيلع همكح ذفنيو« امهميكحت
 لوألا عئابلا حلطصا ولو هعئاب ىلع هدري نأ عئابال نكي مل همكحب مئابلا ىلع هدرف الجر مئابلاو
 رفظ اذإ عيبلاب ليكولاو « تاسحتسا لوألا عئابلا ىلع هدري همكح ىلع اًعيمج يرتشملاو . يناثلاو

 . ةياور يف رمألا ىلع زاج <« هلثم ثدحي ال بيعب هدرف مكح ىلع احلطصاف بيعب يرتشملا

 هامكح اذإ الإ عئابلا مزلي هلثم ثدحم بيع ناك نإو «رمألا نود هيلع زاج : ةياور يفو

 ( مكحملا ناك اذإ ) :م حصي امنإ هانركذ يذلا اذهو يأ :ش (اذهو) :م ؛طيحملا »يف اذك رمألا اضرب

 ةلزنمب ) :م مكحلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ىلوملا :ش ( مكاحلا ةفصب ) :م ةحوتفملا فاكلا ديدشتب :ش

 . نيمكحملا نيب اميف يأ :ش ( امهنيب اميف يضاقلا

 لبقتسملا ىلإ ةفاضإلاو قيلعتلا قح يف امهنيب ةقرفتلا عقو امل « كلذك ناك ول هنأب ضرتعاو

 هپ اعوفرم ... -هنع هللا يضر- ءیناه هییآ نع ءيناه نب حیرش یقتیرط نم ۲۲٢( /۸) يئاسنلا هجرحآ : حيحص (۱)

 . حیحص هدانسإو .
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 قسافلاو فذقلا يف دودحملاو يمذلاو دبعلاو رفاكلا ميكحت زوجي الو « ءاضقلا ةيلهأ طرتشیف

 اندنع زوجي نأ بجي مكح اذإ قسافلاو «ةداهشلا ةيلهأب (راتبعا ءاضقلا ةيلهأ مادعنال يبصلاو

 نم دلقم هنأل «امهيلع مكحي ملام عجري نأ نيمكحملا نم دحاو لكلو « ىلوملا يف رم امك

 اعیمج امهاضرب الإ مکحب الف امھتھج

 ميكحتلا نود ءاضقلا يف نازئاج امهنإف « تعقو اهنكل - هللا همحر - فسوي يبأ لوق ىلع

 . نيمصخلا يضارتب الإ تبثي ال ثيح ىنعم حلص ميكحتلا نأب بيجأو «هدنع

 هنأل ؛ةرامإلاو ‹ ءاضقلا فالخب فاضي الو قلعي ال حلصلاو « ةعزانملا عطق هب دوصقملاو

 ءافلاب هركذ كلذلف ‹ يضاقلا ةلزنمب هنأل : هلوق ةجيتن اذه :ش ( ءاضقلا ةيلهأ طرتشيف ) :م ضيرعت

 مث ايبص وأ قتعأ مث ادبع امكح ول ىتح « مكحلا تقوو ميكحتلا تقوو ءاضقلا ةيلهأ طرتشي يأ

 ‹ ميكحتلا تقو اًملسم ناك ولاذكو « ىلوملا يف امك همكح ذفني ال مكحو « ملسأف اًيمذ وأ « غلب

 . اطيحملا»و «ينغملا» يف اذك « همكح ذفني ال لكلا يف بلقلا ىلع اذكو دترا مث

 اذه :ش (يبصلاو قسافلاو فذقلا يف دودحملاو يمذلاو دبعلاو رفاكلا ميكحت زوجي الو ) :م

 ول هنأل ‹« لوعفملا ىلإ ردصملا ةفاضإ نم هلك اذهو « «هرصتخم» يف - هللا همحر - يرودقلا ظفل

 «ينغملا» يفو « زئاج كلذ نإف « ةلأسملا مكح بلقني ‹ لعافلا ىلإ ردصملا ةفاضإ ليبق نم لعج

 ناك ولامآ ‹ نيملسملا نيب زوجي ال يمذلا ميكحتو « رحل اك نوذألا دبعلاو « بتاكملا ميكحت زوجي

 ةيلهأ مادعنال ) :م نيملسملا نود ةمذلا لهأ نيب ةداهشلا لهأ نم هنأل ؛ زوجي نييمذلا نيب اميف اًمكح

 ‹ ةداهشلا ةيلهأب رابتعالا لجأل يأ :ش ( ةداهشلا ةيلهاب رابتعا) :م نيروكذملا يف يأ :ش ( ءاضقلا

 . اهيلع ينبم ءاضقلاو ةداهشلا لهأ ريغ مهنإف

 نأ بجي ) :م فاكلا ديدشتب لوهجملا ةخيص ىلع :ش ( مكح اذإ ) :م أدتبم :ش ( قسافلاو) م

 :ش ( ىلوملا يف رم امك ) :م - هللا همحر - يعفاشلل اًقالخ :ش ( اندنع ) :م أدتبملا ربخ :ش ( زوجي

 نأ يغبني قسافلا مكح اذإ ينعي « «يضاقلا بدأ» باتك لوأ يف ىلوملا قسافلا يضاقلا يفو يأ

 ال اذكو « ءاضقلا قسافلا ىلوتي نأ ىغبني ال نكلو « ءاضقلا ىلو اذإ قسافلا ىلع اًسايق زوجي

 . قسافلا مكحب

 ةروسكملا فاكلا ديدشتب :ش ( نيمكحملا نم دحاو لكلو ) :م كانه ىفوتسم هيف مالكلا رم دقو

 ( هنأل) :م نيمكحلملا ىلع يأ :ش ( امهيلع ) :م مكحملا يأ :ش ( مكحي مل ام عجري نأ ) :م ميملا حتفو
 نيمكحملا ةهج نم يأ :ش ( امهتهج نم ) :م ةددشملا ماللا حتفب :ش ( دلقم ) :م مكحملا نأل يآ :ش

 همحر- كلامو «لوق يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو :ش ( اًعيمج امهاضرب الإ مكحي الف) :م

 . هجو يف - هللا همحر - دمحأو «ةياور يف - هللا
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 هبهذم قفاوف يضاقلا ىلإ همكح عفر اذإو « امهيلع ةيالو نع همكح رودصل امهمزل مكح اذإو
 ال همکح نأل هلطبآ هفلاخ نإو . هجولا كلذ ىلع هماربإ يف مث هضقن يف ةدئاف ال هنأل « هاضمأ

 ‹ صاصقلاو دودحلا يف ميكحتلا زوجي الو . هنم ميكحتلا مدعل همزلي

 رودصل ) :م هب مكح ام نيمكحللا مزل يأ :ش ( امهمزل ) :م مكحملا يأ :ش ( مكح اذإو ) :م

 يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو ‹ :ش ( امهيلع ةيالو نع ) :م مكحلملا مكح يأ :ش ( همكح

 وهو « مكحلا دعب امهيضارت نم دب ال : - هللا مهمحر - يعفاشلا نع دمحأو « كلام لوق

 ال هنأل ‹هاضمأ هبهذم قفاوف يضاقلا ىلإ ) :م مكحملا مكح يأ :ش ( همكح عفر اذإو ) :م ينزملا رايتخا

 همكح يف يأ :ش ( هماربإ يف مث ) :م مكحملا اذه مكح يضاقلا ضقن يف يأ :ش ( هضقن يف ةدئاف

 هنأ مكحملا مكاحلا ءاضمإ ةدئافو « مكحملا هب مكح يذلا هجولا يأ :ش ( هجولا كلذ ىلع ) :م اًعطق
 ةلزنمب لوألا ءاضمإ نأل ‹ نكمتل هضي ملو هضقن نم نكمتي مل « هبهذم فلاخي مكاح يأ عفر ول

 هيلإ عفر يذلا مكاحلا بهذم نم مكحملا مكح فلاخ نإو يأ :ش ( هلطبأ هفلاخ نإو ) :م
 :م مكاحلا مزلي ال يأ :ش ( همزلي ال ) :م مكحملا مكح يأ :ش ( همكح نأل ) :م مكحملا مكح لطبأ

 فلاخ نإو «يناثلا هلطبي ال هنإف « مكاحلا مكح فالخب مكحملا نم يأ :ش ( هنم ميكحتلا مدعل)

 دنعو «هدري نأ رخآ ضاقل زوجي الف « لكلا قح يف ةجح هؤاضق ناكف « هتيالو مومعل هبهذم

 نإو هلطبي الف ىلوملاك ذفان تادهتجملا يف مكحملا مكح : - هللا مهمحر - ىليل يب نباو كلام

 . ملعلا لهأ هيف فلتخي مل اتيب اروج نوكي نأ الإ هيأر فلاخ

 هنإف - هللا همحر - فاصخلا بهذم اذه :ش ( صاصقلاو دودحلا يف ميكحتلا زوجي الو ) :م

 يف - هللا همحر - يرودقلا هراتخاو ‹ صاصقلاو هل دودحلا يف زوجي ال ميكحتلا :لاق

 . هللا همحر - فنصملا هراتخا كلذكو « «هرصتخم)

 دقف صاصقلاو فذقلا دح ىف امأو . ىلاعت هلل اًقح بجاولا ىه ىتلا : دودحلاب دارملاو
 بدأ حرش» يف - هللا همحر - يسخرسلا ةمئألا سمش لاقف «امهيف تاياورلا تفلتخا

 وه مامإلا نأل ؛ ىلاعت هلل ةبجاولا دودحلا يف اذه زوجي هنإ : اولاق نم انباحصأ نم :۲يضاقلا

 . ىلاعت هللا قوقح ءافيتسال نيعتملا

 يفو . اهيلإ ءافيتسالا نأل ؛ ميكحتلا زوج يف فذقلا دحو صاصقلا يف امآو

 - هللا همحر- ةفينح يبأ نعو . دابعلا قوقح نم هنأل ؛ صاصقلا يف ميكحتلا زوجي «(ةريخذلا»

 كلام لاق هبو ءاهانعم يف امو لاومألا ريغ يف زوجي ال :- هللا همحر - يعفاشلا لاقو . زوجيال

 وأ قاتع وأ قالط وأ فذق وأ صاصق يف الو ناعل يف الو دح يف زوجي ال ىتح - هللا همحر -



 :اولاق . امهاضرب حابتسي الف ‹ ةحابإلا ناكلمي ال اذهلو ءامهمد ىلعامهل ةيالو ال هنأل

 ‹«حاكنلاو قالطلاك ‹ تادهتحلا رئاس يف ميكحتلا زاوج ىلع لدي صاصقلاو دودحلا صيصختو

 ماوعلا رساجتل اعفد ىلوملا مكح ىلإ جاتحي: لاقیو « هب ينفي ال هنآ الإ . حیحص وهو ءامهریغو

 ذإ مهيلع هل ةيالو ال هنأل؛ همكح فني مل ةلقاعلا ىلع ةيدلاب ىضقف اطخ مد يف هامكح نزو« هيف

 ىلع ةيدلاب يضقيو يضاقلا هدر هلام يف ةيدلاب لتاقىلا ىلع مكح ولو . مهتهج نم ميكحت ال

 هيآرل فلاخم هنأل؛ ةلقاعلا

 امهل ةيالو ال هنأل ) :م دودحلاك ىلوملا يضاقلا نيعتيف ١ طايتحالا ىلع ةينہم اهنأل ؛ءالو وأ بسن

 نيمكحملل ةيالو ال نأشلا نأل ؛ يأ دودحلا ليلد ركذي ملو ٠ صاصقلا ليلد اذه :ش ( امهمد ىلع

 - هللا همحر - فنصملا للع ولو :ش ( امهاضرب حابتسي الف ةحابإلا ناكلمي ال اذهلو ) :م امهمد ىلع

 دودحلاو ةهبش هيف تناكف « نيمكحملا ريغ يف ةجحب سيل مكحملا مكح نأل ؛ للعام لم

 . لمشأ ناكف تاهبشلاب يفوتسي ال صاصقلاو

 يرودقلا :ش ( صيصختو ) :م :نيرخأتملا نم - هللا مهمحر - خياشملا يأ :ش (اولاق ) :م

 حاكنلاو قالطلاك ‹ تادهتجملا رئاس يف ميكحتلا زاوج ىلع لدي صاصقلاو دودحلا ) :م - هللا همحر-

 نكل « انباحصأ دنع رهاظلا وهو ٠ فاضملا قالطلاو ةيعجر اهلعج ىف تايانكلاك :ش ( امهريغو

 صاصقلاو دودحلا يف امك « ىلوملا مكح ىلإ جاتحي :اولاقو « ىوتفلا هذه نع اوعتتما انخياشم

 . «يضاقلا بدأ يف» - هللا همحر - ديهشلا ردصلا هركذ اذك « ماوعلا رساجتي اليك

 ‹ ةفاضملا نيميلا يف مكحملا مكح زوجي :- هللا همحر - «يباثعلا ىواتفو» « ةريخذلا» يفو

 . سانلا رساجتي اليك یتفی ال نکل

 ناكو « اهب ىتفي الو ملعت مكحملا مكح ةلأسم :- هللا همحر - يناولحلا ةمئألا سمش لاقو

 : لوقي ناك - هللا همحر - يفسنلا ىلع ابأ ذاتسألا مامإلا نأ الإ زوجي هنآ بهذملا رهاظ :لوقي

 وهو ) :مانبهذم مده ىلإ يدؤيف كلذ ىلإ لاهجلا قرطتي اليك هب ىتفي الو ‹ لصفلااذه متكف

 . انباحصأ نع رهاظلا وه هنأل ؛ حيحص تادهتجملا رئاس يف ميكحتلا يأ :ش ( حيحص

 يضاقلا يأ :ش ( ىلوملا مكح ىلإ جاتحب ) :م لاؤسلا دنع :ش ( لاقيو هب تفي ال هنأ الإ ) :م

 يأ :ش ( هامكح نإو ) :م . هانركذ دقو :ش ( هيف ماوعلا رساجتلا ) :م عفدلل يأ :ش ( اًعفد ) :م ىلوملا

 ( هل ةيالو ال هنأل ؛ همكح ذفني مل ةلقاعلا ىلع ةيدلاب ىضقف اطخ مد يف ) :م مكحملا نامكحملا مكح نإف

 مكحملا مكحو :ش ( مهتهج نم ميكحت ال ذإ ) :م ةلقاعلا ىلع يأ :ش ( مهيلع ) :م مكحملل يأ :ش

 ىلع ةيدلاب يضقيو يضاقلا هدر هلام يف ةيدلاب لتاقلا ىلع مكح ولو ) :م نيمكحملا ريغ ىلع ذفني ال

 يضاققلا يأرل يأ :ش ( هيارل فلاخم ) :م لتاقلا ىلع مكحلملا مكح نأل يأ :ش ( هنأل ةلقاعلا
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 ةنيبلا عمسي نأ زوجيو « هلقعت ال ةلقاعلا نأل؛ هرارقإب لتقلا تبث اذإ الإ « اًضيأ صنلل فلاخمو

 وأ نيمصخلا دحأ رارقإب ربخأ ولو « عرشلل قفاوم مكح هنأل؛ رارقإلاب اذكو ‹ لوكنلاب يضقيو
 هلوق لبقي ال مكحلاب ربخأ ولو ‹ ةمئاق ةيالولا نأل ؛ هلوق لبقي امهميكحت ىلع امهو دوهشلا ةلادعب

 ىلوملاو« لطاب هدلوو هتجوزو هيوبأل مكاحلا مكحو . لزعلا دعب ىلوملا لوقك ةيالولا ءاضقنال
 مهل ءاضقلا حصي ال كلذكف . ةمهتلا ناكل ءالؤهل هتداهش لبقن ال هنأل اذهو ءاوس هيف مكحملاو

 ‹ ءاضقلا اذكف ‹ ةمهتلا ءاغتنال مهيلع هتداهش لبقت هنأل ؛ مهيلع مكح اذإ ام فالخب

 باتك يف يتأيس امك « هردق اوموق كلام نب لمح ثيدح وهو :ش ( اًضيأ صنلل فلاخمو) :م

 «يضاقلا هدر» هلوق نم ءانثتسا اذه :ش ( هرارقإب لتقلا تبث اذإ الإ ) :م -ىلاعت هللا ءاش نإ- لقاعملا

 ةيدلاب مكحلا زوجي ذئتيحف «لتاقلا رارقإب لتقلا تبث اذإ الإ « هلام يف ةيدلاب هءاضق يضاقلا در يأ

 . دمعلا الو حلصلا الو رارقإلا لقعت ال يأ :ش ( هلقعت ال ةلقاعلا نأل ) :م لتاقلا لام يف

 يرودقلا ظفل اذه :ش ( لوكنلاب يضقيو ةنيبلا ) :م مكحملا يآ :ش ( عمسي نأ زوجيو ) :م

 نم دحاو لك نأل يآ :ش ( هنأل رارقإلاب اذكو ) :م :- هللا همحر - فنصملا لاقو «- هللا همحر-

 نم دحاوب الإ مكحلا سيل هنأل :ش ( عرشلل قفاوم مكح ) :م رارقإلابو لوكنلاب ءاضقلاو ةنيبلا عامس

 . ءايشألا هذه

 تفرتعا :امهدحأل لاق نأب :ش ( نيمصخلا دحأ رارقإب ) :م مكحملا يأ :ش ( ربخأ ولو ) :م

 وآ اذهب كتمزلأ دقو يدنع تماق : لوقي نآ لشم :ش ( دوهشلا ةلادعب وأ ) :م اذكب اذهل يدنع

 هل ءيشب ةنيب هيلع تماق وأ ءيشب هدنع رقآ نوكي نأ هيلع يضقملا ركنأف « كيلع اذهل هب تمكح

 . كلذب هيلع مكحلا ءاشنإ كلي مكحملا نأل ؛ ذفنو يضاقلا ىضقو « هلوق ىلإ تفتلي

 :م مكحلا لوق يأ :ش ( هلوق لبقي امهميكحت ىلع ) :م نيمكحملا نأ لاحلاو يأ :ش ( امهو ) :م

 ( مكحلاب ربخأ ولو ) :م ءايشألا هذهب رابخإلا كليو « مكحلا ءاشنإ كلميف :ش ( ةمئاق ةيالولا نأل )

 دعب ىلوملا لوقك ةيالولا ءاضقنال هلوق لبقي ال ) :م اذكب اذهل كيلع تمكح تنك : لوقي نأب :ش
 اذإ ىلوملا يضاقلاك «« اذكب تمكح ينإ ههلوق لبقي الو < ًالوزعم راص مكح امل هنأل :ش ( لزعلا

 . اذه اذکف هلوق لبقی ال « اذکب تمکح : هلزع دعب لاق

 (مكحملاو) :م ىلوملا يضاقلا يأ :ش ( ىلوملاو ‹ لطاب هدلوو هتجوزو هيوبأل مكاحلا مكحو ) :م
 نالطب يأ :ش ( اذهو « ءاوس ) :م مكحلا نالطب يف يأ :ش ( هيف ) :م اًمكح لعج يذلا يأ :ش

 يأ :ش ( ءالؤهل ) :م مكحملا ةداهش يأ :ش ( هتداهش لبقت ال ) :م نأشلا نأل يأ :ش (هنأل) :م مكحلا
 فالخب مهل ءاضقلا حصي ال كلذكف ) :م رهأظ وهو :ش ( ةمهتلا ناكمل ) :مةجوزلاو دلولاو نيدلاولل

 . مهيلع ىضق اذإ :ش ( ءاضقلا اذكف ‹ ةمهتلا ءافتنال مهيلع هتداهش لبقت هنأل ؛ مهيلع مكح اذإ ام
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 . باوصلاب ملعأ هللاو ‹ يأرلا ىلإ هيف جاتحب رمأ هنأل؛ امهعامتجا نم دب ال نيلجر امكح ولو

 ال رخآلا مكحي ملو امهدحأ مكح ول ىتح :ش ( امهعامتجا نم دب ال نیلجر امکح ولو ) :م

 نأل :ش ( باوصلاب ملعأ هللاو « يأرلا ىلإ هيف جاتحي رمأ ) :م ميكحتلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م زوجي

 ةموكحلا سلجم نم مايقلا دعب مكحلا كلذ ىلع ناقدصي الو « نينثالا يأرك سيل دحاولا يأر

 ام لعف ىلع امهتداهش لبقت الف « اياعرلا رئاسك مايقلا دعب اهنأل « امهريغ كلذ ىلع دهشي ىتح
 . باوصلاب ملعأ هللاو « هاوس

 مكحف الجر دترمو ملسم مكح ولو « زجي مل اًمكحم ادبعو ارح مكح ولو ٠: طيحملا» يفو

 مكحي نأ الجر مامإلا رمأ ولو « امهيلع همكح زجي مل برحلا رادب قحل وأ دترملا لتق مث « امهنيب
 الإ زجي مل الجر يضاقلا رمأ ولو يضاقلاك ريصيو « زاج هتداهش زوجي نمت وهو « سانلا نيب

 دعب نالجرلا هب ىضارتي وأ « مكحلا دعب يضاقلا هزيجي نأ الإ زوجي ال مكح ولو مامإلا نذإب
 . مكحلا

 مكحملل سيلو « زاج زاجأف هدعب مكحف « ةموكحلا نم يضاقلا هجرخأف الجر امكح ولو
 الإ زجي مل لوألا زاجآف « امهاضر ريغب يناثلا مكحو ٠ ضوف ولو « هريغ ىلإ ميكحتلا ضوفي نأ

 دحاو امكح ولو يناثلا عيب زاج اذإ لوألا ليكولاك زوجي نأ يغبني : ليقو . مكحلا دعب اريخي نأ

 . هلطبأ الإو « هدنع ازئاج ناک نإ لوألا مكح ذفني رخآ امکح مث امهدحأل مكحف «

 مكحلا مكحيالو . هيلإ يضاقلا باتك زوجي ال امك ءزوجي ال يضاقلا ىلإ مكحلا باتكو

 . ملعأ هللاو «نامصخلا يضر اذإ الإ ضاق باتكب

¥ 3% 
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 ءاضقلا باتک نم یتش لاسم

 ةوك هيف بقني الو ادتو هيف دتي نأ لفسلا بحاصل سيلف ‹ رخآ لفسو لجرل ولع ناك اذإو: لاق

 ‹ ولعلا بحاص اضر ريغب هانعم - هللا همحر - ةفينح يبآ دنع اذهو

 ( یتش لئاسم ) :م

 ءاضقلا باتكب ةقلعتم ةقرفتم لئاسم يأ :ش ( ءاضقلا باتك نم ) :م ىتش لئاسم هذه يأ :ش

 ء اًتاتشأ او ءاجو . قرفتم يأ تشم رمأ :لاقي . قرفت اذإ اتش تشي رمألا تش نم یتش لصأو

 يأ ٤( : ةيآلا ليللا) ىتشل مكيعس نإ # : ىلاعت هللا لاق . ىتش ءايشأو « ىتش موقو « نيقرفتم يأ
 ذش ام اوركذي نأ نيفنصملا ةداع ترج دقو « ةفلتخمل مكلامعأ نإ ريسفت يفو «فلتخمل مكلمع نإ

 لئاسم : مهلوقب وأ ةقرفتم لئاسم « مهلوقب هومجرتيو « ةياغلل اكاردتسا باتكلا رخآ يف لئاسملا نم

 ركذي نأ اذه ىلع سايقلا ناكو :- هللا همحر - يزارتألا لاقو . ةروثنم لئاسم مهلوقب وأ « ىتش

 . ىهتنا ««يضاقلا بدأ» باتک رخآ يف لصفلا اذه لئاسم «ةيادهلا» بحاص

 ىتش لئاسم : ليق ءيش لك نأل ؛ سايقلا وه « انه اه «ةيادهلا» بحاص هركذ يذلا : تلق

 . مهفاف «هتاقلعتمو «يضاقلا بدأ» باتك نم لوصفلاو باوبألا نم

 لفسو لجرل ولع ناك اذإو) :م «ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ءايلا نيب اهعوقول ءايلا فذح دتوي دتي لصأ :ش ( اتو هيف دعي نأ لفسلا بحاصل سيلف رخآل
 حتفلابو داتوألا دحاو رسكلاب دتولا : يرهوجلا لاقو . ءاتلا رسكو واولا حتفب دتولاو « ةرسكلاو

 كدتو دت : تلق. ترمآاذإو « ادتو مث دتولا دتو : لوقت « مغدي نم ةغل يف دولا كلذكو ‹ ةغل

 . یھتنا ‹ قدملا يهو ‹ ةدتيملاب

 طئاحلا يف قدي ديدحلا وأ بشخلا نم ةعطق وهو « قوزاخلا < نيتدلبلا ةخل يف دتولا : تلق

 فاكلا حتفب ةوكلا : يزارتألا هلاق :ش ( ةوك هيف بقني الو ) :م ءيش هب طبري وأ ءيش هيلع قلعيل

 مضي دقو .ىوك عمجملاو تيبلا بقن ةوكلا : (برغملا» يفو . نزورلا يه «ناويدلا »يف اذك

 لاقو . رهنلا ىوك :لاقيف « لوادجلاو عرازملا ىلإ ءاملا حاتفم رادتسيو - عمجلاو درفلا يف فاكلا

 عمجيو ةغل مضلاب ةوكلاو .روصقم اًضيأ ىوكو « دملاب اوك عمجلاو تيبلا بقن ةوكلا : يرهوجلا
 . یوک ىلع

 يذلا يأ :ش ( اذهو) :م ءيش اهيف طحي اهئارو نم ذفان ريغ طئاحلا يف شخب :ةوكلا : تلق

 الو اباب حتفی ال اذکو :ش ( هللا همحر ةفينح يبأ دنع) :م ةوكلا بقنو دتولا قد زاوج مدع نم اهركذ

 عضي نأ الإ هئانب يف ثدحي نأ ولعلا بحاصل نكي مل اذكو «هلفس مدهيالو « هيف اعذج لخدي
 - دمحم لوق ىنعم يأ :ش ( ولعلا بحاص اضر ريغب هانعم ) :م نكي مل اًفينك الو « اًعذج هيلع
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 ‹ هولع ىلع ينبي نأ ولعلا بحاص دارأ اذإ فالخلا اذه ىلعو « ولعلاب رضي ال ام عنصي :الاقو

 امهدنع لصألا ليقو . هيف فالخ الف - هللا همحر- ةفينح يبأ لوقل ريسفت امهنع يكح ام ليق

 مل لكشأ اذإف « ررضلا ضراعب ةمرحلاو قالطإلا يضتقي كلملاو « هكلم يف فرصت هنأل ؛ ةحابإلا
 نهنرملا قحك « ريغلل مرتحم قح هب قلعت لحم يف فرصت هنأل ؛ رظحلا هدنع لصألاو« عنملا زجي
 ولعلاب ررض عون نع ىرعي ال هنآ ىلع عنملا لوزي ال لكشأ اذإف ‹ ضراعب قالطإلاو رجاتسملاو

 . هنع عنميف ‹ هضقن وأ ءانب نیهوت نم

 ةفينح يبأ دنع ةوك هيف بقني الو ادتو هيف دتي نأ لفسلا بحاصل سيل :عماجلا» يف - هللا همحر

 - هللا همحر- ةفيثح ابأ نآ نآلا ءيجي امك هلصاح :ش (ولعلا بحاص اضر ريغب ) - هللا همحر -

 . رهاظ ررض هيف ام عنم اب دارأ اغنإ

 الو ‹ ررضلا مدعل ضراعي قالطإلاو لصأ رظحلا - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع لب : ليق

 ةلاح يف فالحلا اغإو قافتالاب هب رضي ال ام عنصي نأ هل نإف « هبحاصل رضي مل اميف فالخ

 هبحاص يضري الإ كلذ هل سيل :- هللا همحر - ةفينح يبأ دنعف ال مأ هب رضي هنأ لاكشإلا

 لصح فرصتلا نأل :ش ( ولعلاب رضي ال ام عنصي ) :م :- هللا همحر - فسوي وبأ لاق يأ (:الاقو)٠

 دارأ اذإ ) :م - هللا مهمحر - هيبحاصو ةفينح يبآ نيب روكذملا :ش ( فالحل ا اذه ىلعو ) :م هکلم يف

 ( امهنع يكح ام ليق ) :م كلذ وحنو اعوزج هيلع عضي وأ اتيب :ش ( هولع ىلع ينبي نأ ولعلا بحاص
 فالخ الف - هللا همحر - ةفينح يبأ لوقل ريسفت ) :م -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ نع يأ :ش

 هللا همحر - ةفينح ابآ نأ :«ريغصلا عماجلا حرش »يف -هللا مهمحر- خياشملا ضعب لاق :ش ( هيف

 . هكلم يف لصح فرصتلا نأل « هيلع اعمجم الصف نوكيف «رهاظ ررض هيف ام عنملاب دارأ -

 ‹هكلم يف فرصت هنأل ؛ ةحابإلا امهدنع لصألا ) :م نأل فالح مهنيب لب :ش (: ليقو ) :م

 ملو :ش ( لكشأ اذإف ) :م فرصتلا قالطإ يآ :ش ( ررضلا ضراعب ةمرحلاو قالطإلا يضتقي كلم او
 هدنع لصألاو ) :م هكلم فرصت يف قالطإلا لصألا نأل :ش ( عنملا زجي مل ) :م ال مأ هرضي هنأ ملعي

 هب قلعت لحم يف فرصت هنأل ) :م عنملا يآ :ش ( رظحلا ) :م - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع يأ :ش (

 :ش (رجاأتسملاو نهترملا قحك ) :م اذه راصف هفرصت نيب هكلمب ريغلا قح قلعتو :ش ( ريغلل مرتحم قح

 . رجأتسملاو نوهرملا يف فرصتلا نع كلاملا عنم يف

 :ش ( لكشأ اذإف ) :مررضلا مدع :ش ( ضراعب ) :م فرصتلا قالطإ يأ :ش ( قالطإلاو ) :م

 نع ىرعي ال ) :م هيف فرصتلا نأ عم يأ :ش ( هنأ ىلع عنملا لوزي ال ) :م ال مآ ررض هيف ملعي مل نأب

 لك مدهي نآ لفسلا بحاص كليب ال اذهلو :ش ( هنع عنميف ‹ هضقنو ءانبلا نيهوت نم ولعلاب ررض عون
 . هضعباذكف . فقسلا وأ رادجلا



 ةذفان ريغ ىهو « ةليطتسم ةغئاز اهنم بعشنت ةليطتسم ةغئاز تناك اذإو : لاق

 همحر - ةفينح يبأ لوقو : (ريغصلا عماجلا حرش» يف - هللا همحر - مالسإلا رخف لاقو

 . سايق - هللا

 ًارْثب رفح نأب لفسلا ةحاس ىف لفسلا بحاص فرصت ول :- هللا همحر - ناخ يضاق لاقو

 مكحلا امهدنعو « -هللا همحر -ةفينح يبأ دنع كلذ هل ولعلا بحاص هب ررضتيو « هبشأ ام وأ
 . هللا مهمحر - دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو «ررضلا ةلعل لولعم

 مدهنا ول ةيضقألا يفو « '“ مالسإلا يف رارض الو ررض ال » : مالسلا هيلع هلوق هيف لصألاو

 كلامو «ديدجلا يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو «ءانبلا ىلع لفسلا بحاص ربجي ال لفسلا

 ۰ .. ةياور يف - هللا همحر - دمحأو «ةياور يف - هللا همحر-

 هولع عضوم ىلإ لفسلا ىنب ءاش نإف « ولعلا بحاص ريخيو ربجي : ىرخآ ةياور يف اولاقو

 . لفسلا ةميق يدؤي ىتح هيف نكسلا نع لفسلا بحاص عنييو هولع ينبي مث

 ىنبف « ةكرتشم راد مدهنأ ول ام فالخب عوجرلا تقو ال ءانبلا موي هتميق ربتعي هنأ حيحصلاو

 يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو «ءيشب هبحاص ىلع عجريال ‹ هبحاص نذإ ريغب امهدحأ

 ال اذهلو ةحاسملا مساقي نأ هنكيي هنأل «هكيرش بيصن يف ءانبلا ىلإ رطضم ريغ انه هنأل ‹ حصألا

 يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو < اندنع همادهنا دعب كرتشملا رادحلا ءانب ىلع كيرشلا ربجي

 . ةياور يف - هللا امهمحر - كلامو دمحأو لوق

 اذكهو « ءانبلا يف اعربتم نوكي ال « ةحاسلا ةمسق نكي الو « مدهناف اريغص تيبلا ناك ولو

 نإف هلك مدهنا ولو « هيلع هبحاص ةصحب عجري هضعب مدهنا ول ىتح مامحلاو نوحاطلا يف لوقت

 . هللا همحر- يشاترمتلا هركذ اذك ءال الإو ءاعوطتم ءانبلا يف نوكي ةمسقلا دعب انيلإ نكمأ

 يأ :ش ( ةغئاز تناك اذإو ) :م : (ريغصلا عماجل ا » يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ريغ ةكس يأ «ةغئاز »هلوق : - هللا همحر - ةعيرش جات لاقو : - هللا همحر - يكاكلا لاق . ةكس

 . مظعألا قيرطلا نع اهخيزل كلذب تيمس «هجوك ةغئازلا عرشلا ةجح يفو ةذفان

 اذإ سمشلا تغاز نم « فرط ىلإ فرط نم اهلي اهب تيمس ةلحلا ةغئازلا : يزارتألا لاقو

 (ةليطتسم ) :م مظعألا قيرطلا نع زاج يذلا قيرطلا ةغئازلا :« بدألا ناويد بيذهت» يفو . تلام

 ةغئازلا يأ :ش ( ةذفان يهو ةليطتسم ةغئاز اهنع بعشنت ) :م لاط ينعي لاطتسا نم ةليوط يأ :ش

و ةمرص يبآو سابع نباو تماصلا نب ةدابع مهنم ةباحصلا نم ةعامج نع يور : حيحص (۱)
 يردخلا ديعس يبأ

 ةيارلا بصن عجار . مهنع هللا يضر - هللا دبع نب رباجو ةشئاعو كلام نب ةبلعثو ةبابل يبأو ةريره يبأو

 . (۳۸/۲) ينابلألا ةمالعلل ةجام نبا حيحصو « )/ ۳۸١(

 أ



 يف مهل قح الو رورملل هحتف نأل ؛ ىوصقلا ةغئازلا يف باب اوحتفي نأ ىلوألا ةغئازلا لهأل سيلف

 فالخب ‹ ةعفشلا قح اهيف عيب اميف ىلوألا لهأل نوكي ال ىتح اًصوصخ اهلهأل وه ذإ رورملا
 . هرادج ضعب عفر هنأل بابلا حتف نم ال رورملا نم عنملا :ليق « ةماعلا قح اهيف رورملا نأل؛ ةذفانلا

 هاسع هنألو ‹ ةعاس لك يف رورملا نم عنملا هنكمي ال حتفلا دعب نأل حتفلا نم عنملا نأ حصألاو

 ءًاباب اوحتفي نأ مهلف اهافرط قزل دق ةريدتسم تناك نإو . بابلا بيكر تب ىوصقلا يف قحلا يعدي

 اذإ ةعفشلا يف نوكرتشي اذهلو ‹ ةكر تشم ةحاس يه ذإ ‹ اهلك يف رورملا قح مهنم دحاو لكل نأل

 . اهنم راد تعيب

 . ةذفان ريغ اضيأ ىلوألا ةغئازلا كلذكو « ةذفان ريغ ةبعشنملا

 « ةذفان ريغ ةليوط ةكس : الاق ثيح - هللا همحر - ثيللا وبأ هيقفلاو يشاترمتلا هركذ اذك

 ريغ اهنوكب ىلوألا ديقي مل بتكلا رثشكأ يف نكلو ةذفان ريغ اهلامش وآ اهنيي نع ىرخأ ةكسو
 . كلذ يضتقي باتكلا ليلعتو «ةذفان

 اذکه اهتروصو

 هحتف نأل ) :م ىلفسلا يأ :ش ( ىوصقلا ةغئازلا يف باب اوحتفي نأ ىلوألا ةعئازلا لهأل سيلف ) :م

 ( ىلوألا لهأل نوكي ال ىتح ) :م هتصاخ يأ :ش ( اًصوصخ اهلهأل وه ذإ رورملا يف مهل قح ال رورملل
 نأل :ش ( ةعفشلا قح ) :م ىوصقلا ةكسلا يف يأ :ش ( اهيف عيب اميف ) :م ىلرألا ةكسلا يأ :ش

 ةصاح اهيف ناكسلل تسيلو :ش ( ةماعلا قح اهيف رورملا نأل ؛ ةذفانلا فالخب ) :م ةصاخ مهل ةكسلا
 نألو :ش ( هرادج ضعب عفر ) :م حتفلا نأل يأ :ش ( هنأل بابلا حتف نم ال رورملا نم عملا :ليق ) :م
 مل رورملا نود ةءاضتسالل اباب وأ ةوك حتف ول اذهلو « ىلوأ هضعب عفرف « مدهلاب هرادج عيمج عفري
 :ش ( هنألو ةعاس لك يفو رورملا نم عنملا هنكمي ال حتفلا دعب نأل « حتفلا نم عنملا نأ حصألاو ) :م . عنمي

 لوقلا نوكيو :ش ( بابلا بيك رتب ىوصقلا يف قحلا يعدي ) :م هلعل يأ :ش ( هاسع ) :م كلذ لعف اذإ
 . عنمیف هجولا اذه نم هلوق

 :م ىوصقلاةغئازلا يأ :ش ( تناك نإو) :م :- هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ريغ ةكسلاو « ةكسلا سأر اهجاجوعا غلب ىتح جاجوعا ةكس ينعي :ش ( اهافرط قزل دق ةريدتسم)

 قح مهنم دحاو لكل نأل ) م هباب حتفي نآ مهنم دحاو لكلف يأ :ش ( اباب اوحتفي نآ مهلف ) :م ةذفان

 هذهب :ش ( اهنم راد تعيب اذإ ةعفشلا يف نوكر تشي اذهلو ةكرتشم ةحاس يه ذإ ءاهلك يف رورملا
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 ةلاسم يهو زئاج وهف ءاهنم هحلاص مث هدي يف يه يذلا اهرکنأو « وعد راد يف یعدا نمو :لاق

 ءالوهجم ناك نإو يعدملاو . ىلاعت هللا ءاش نإ حلصلا يف اهركذنسو « راكنإلا ىلع حلصلا

 ىلع ةعزانملا ىلإ يضقت الف طقاسلا يف ةلاهج هنأل ؛ اندنع زئاج لوهجم نع مولعم ىلع حلصلاف

 يندحج لاقف ةنيبلا لئسف اذك تقو يف هل اهبهو هنأ لجر دي يف اراد یعدا نمو : لاق . فرع ام

 لبقت ال ةبهلا هيف يعدي يذلا تقولا لبق ءارشلا ىلع ةنيبلا يعدم ا ماقأو « هنم اهتيرتشاف « ةبهلا

 ‹ اهلبق هب نودهشي مهو ةبهلا دعب ءارشلا يعدي وه ذإ ‹ ضقانتلا روهظل هتنيب

 :ةروصلا

 يف يه يذلا اهركنأو ىوعد راد يف ىعدا نمو ) :م :- هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 هوحنو ‹ ثلثلاك « امولعم اردقم هب يعدملا ناك اذإ هب دارأ : ليق :ش ( زئاج وهف اهنم هحلاص مث هدي

 يأ ةدساف تناك اذإ امأ < ةحيحص ىوعدلا تناك اذإ حلصلا نأل « ةحيحص ىوعدلا نوكت ىتح

 :ش (- ىلاعت هللا ءاش نإ- حلصلا يف اهركذنسو « راكنإلا ىلع حلصلا ةلاسم يهو ) :م ةلأسملا هذه

 حصي فيك لاقي امع باوج اذه - هللا همحر - يعفاشلل اًقالخ اندنع زئاج [. . . ]ىلع حلصلاو

 ناسنإ ىلع ىعدا ول هنآ ىرت الأ « ىوعدلا ةحص طرش هرادقم ةيمولعمو يعدملا ةلاهج عم حلصلا

 نع مولعم ىلع حلصلاف الوهجم ناك نإو ىعدملاو ) :م : هلوقب فنصملا باجأ « هاوعد حصي ال اًئيش

 الف طقاسلا يف ةلاهج ) :م لوهجملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م هلوقب هللع مث :ش ( اندنع زئاج لوهجم

 ىلإ يضفت ةلاهجلا نأل « هب ملعلا طرتشي هميلست بجي ام نأ هيف لصألاو :ش ( ةعزانلا ىلإ يضفت

 ( فرع ام ىلع ) :م هيف ةلاهجلا رضت ال هميلست بجي ال امو «ملستلاو ميلستلا نم ةعناملا ةعزانملا

 . حلصلا باتك يف :ش

 لجر دي يف راد یعدا نمو ) :م : «ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 :م هاوعد ىلع :ش ( ةنيبلا لئسف ) :م تقو يف هيلإ اهملس هنأ ينعي :ش ( اذك تقو يف هل اهبهو هنأ

 هنم اهتيرتشاف ) :م ةبهلا قح يف ةنيب يل نكي ملو :ش ( ةبهلا يندحج ) :م : يعدملا يأ:ش ( :لاقف)

 :ش ( ضقانتلا روهظل هتنيب لبقت ال ةبهلا هيف يعدي يذلا تقولا لبق ءارشلا ىلع ةنببلا يعدملا ماقاو

 :م ءارشلاب يأ :ش ( هب نودهشي مهو ةبهلا دعب ءارشلا يعدي وه ذإ ) :م ىوعدلا ةحص عني ضقانتلاو

 . اهدقع لبق يأ « ةبهلا لبق يأ :ش ( اهلبق )
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 اهلبق ءارشلا ىلع ةنيبلا ماقآ مث ةبهلا ىعدا ناك ولو. قيفوتلا حوضول لبقت اهدعب هب اودهش ولو
 هنم رارقإ ةبهلا ىوعد نأل خسنلا ضعب يف هركذ اضيأ لبقت مل اهتيرتشاف ةبهلا يندحج لقي ملو

 دعب ءارشلا ىعدا اذإ ام فالخب ءاًضقانم دعف هنع عوجر ءارشلا ىوعدو اهدنع بهاولل كلم اب

 عمجا نإ رخآلا ركنأف ةيراجلا هذه ينم تيرتشا :رخآل لاق نمو . اهدنع هكلم ريرقت هنأل؛ ةبهلا

 خسفلا ذإ هنهج نم اخسف ناك هدحج امل يرتشملا نأل؛ اهأطي نأ هعسو ةموصخلا كرت ىلع عئابلا

 هب تبثي

 ( قيفوتلا حوضول لبقت ) :م ةبهلا دعب يآ :ش ( اهدعب ) :م ءارشلاب يأ :ش ( هب اودهش ولو ) :م

 الف ‹ عوبسأ ذنم هنم اهتيرتشاف ةبهلا يندحج مث رهش ذنم يل بهو : لوقي نأ هنکي هنأل اذهو :ش

 يل بهو لوقي نأ هنكيي ال ذإ ضقانتلا ققحتيف « نكمم ريغ قيفوتلا :لوألا هجولا يفو « ضقانت

 عني اغإ ضقانتلا نأ ىلع لدت ةلأسملا هذهو . ةنس ذنم اهتيرتشاف ةبهلا يندحج مث « رهش ذنم

 . الف نكمأ اذإ امأو «قيفوتلا نكي مل اذإ ىوعدلا ةحص

 يندحج لقي ملو ) :م ةبهلا لبق يأ :ش ( اهلبق ءارشلا ىلع ةنيبلا ماقآ مث ةبهلا ىعدا ناك ولو ) م

 ركذ مث « «ريغصلا عماجلا» خسن ضعب يأ :ش ( خسنلا ضعب يف هركذ اًضيأ لبقت مل « اهتيرتشاف ةبهلا

 هنم رارقإ ةبهلا ىوعد نأل ) :م :هلوقب ضقانتلل انه ةنيبلا لوبق مدع هجو - هللا همحر - فنصللا

 نم يأ :ش ( هنع عوجر ) :م ةبهلا لبق :ش ( ءارشلا ىوعدو ) :م تقولا كلذ يف :ش ( بهاولل كلم اب

 :ش ( ةبهلا دعب ءارسشلا ىعدا اذإ ام فالخب ) :م هتنيب لبقي الف :ش ( اًضقانم دعف ) :م بهاولل رارقإلا

 لبق نإف ‹ ةبهلا دنع يأ :ش ( اهدنع ) :م بهاولا كلم يأ :ش ( هكلم ريرقت هنأل ) :م هتنيب لبقت ثيح

 ‹ ةبهلاب هكلي ءارش ىعدا هنأل « ًالطاب ءارش ىعدا هنأل « اًضيأ ةروصلا هذه يف لبقت ال نأ يغبني

 ‹ هاضر ىلع يعدملا قح يف خسفلا فقوتو لصألا نم اهخسف دقف « ةبهلا دحج ال هنأب بيجأ

 ‹ امهيضارتب ةبهلا تخسفنا اذإف امهنيب امهيف خسفلا كلذب يضر دقف « هنم ءارشلا ىلع مدق اذإف

 . ًحیحص ناکف هکله ال ام یرتشاو

 نإ ) :م بطاخملا رخآلا يأ :ش ( رخآلا ركناف ةيراجلا هذه ينم تيرتشا :رخآل لاق نمو ) :م

 كرت ىلع ) :م بلقلاب مزعلا ىلع هناسلب دهشي ليقو « هبلقب مزعو دصق نإ يأ :ش ( عئابلا عمجا
 همحر - يعفاشلا لاق هبو ةيراجلا يآ :ش ( اهأطي نأ ) :م عئابلل يأ هل لح يأ :ش (هعسو ةموصخلا

 . لحيال:- هللا همحر - رفز لاقو « ةياور يف - هللا همحر - دمحأو «هجو يف - هللا

 نم اهعبي ملام يرتشملا كلم ىلع هيف اهعاب امل هنأل هجو يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو

 ( هب تبثي خسفلا ذإ « هتهج نم اخسف ناك ) :م عيبلا يأ :ش ( هدحج امل يرتشملا نأل) :م الياقتي وأ ئابلا
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 تبثي ال ناك نإو « مزعلا درجمبو خسفلا مث ڈ ةموصخل ا كرت ىلع ع ئابلا مزع اذإف «ادحاجت اذإ امك

 رذعت ال هنألو « هيهاضي امو اهلقنو ةيراجلا كاسمإ وهو « لعفلا نرتقا لعفلاب نرنقا دقف خسفلا
 نالف نم ضبق هنأ رقأ نمو :لاق . هخسفب دبتسيف ئابلا اضر تاف يرتشملا نم نمثلا ءافيتسا

 «ىضتقا :خسنلا ضعب يفو . قدص فويز اهنأ ىعدا مث « مهارد ةرشع

 درلا ظفلبو « ةلاقإلا ظفلب نوكت دق ةلاقإلا نأل عيبلا :ش ( ادحاجت اذإ امك ١ :م دوحجل اب يأ :ش

 لصألا نم راكنإ دوححجلاو « لصألا نم دقعلا عفر خسفلا نأل عئابلا دحاجت نأب « امهدوحجبو

 . رخآلا نع اًزاجم امهدحأ لعجيف

 حرش يف اولاق ام ىلإ ىرت الأ « امهنيب :ش ( خسفلا مت ةموصخلا كرت ىلع عئابلا مزع اذإف ) :م

 وأ رادلا ذخأف ءاذكب بوشلا اذه كتعب وأ اذكب رادلا هذه كترجأ : رحل لاق اذإ : «ريغصلا عماجلا

 ىلع مزعلاو دوحجملا مايق زاج ول :ليق نإف ء اذه اذك « هنم ألوبق كلذ نأك « هب بهذو بوثلا

 جوزتت نأ ةموصخلا ىلع تمرحو « حاكنلا اهجوز دحج ةأرمال زاجل خسفلا ماقم ةموصخلا كرت

 اذإ ‹ هريغ ماقم موقيءيشلا نأب بيجأو كلذ اهل سيل نكل « خسفلا ماقم امهل ةماقإ رخآ جوزب

 هماقم هريغ موقي فيكف « موزللا دعب خسفلا لمتحي ال حاكنلاو ةرورضلاب ريغلا كلذ لحملا لمتحا

 ىلع مزعلا درجمب تبثي ال خسفلا : لاقي امع باوج اذه :ش ( مزعلا درجمبو ) :م عيبلا فالخب

 درججب دقعلا خسفني ال « دقعلا خسف ىلع هبلقب مزعاذإ طرشلا رايح هل نم نأ ىرت الأ «خسفلا

 . لجرلا مزع درجمب يأ :ش (مزعلا درجمبو) :م هلوقب - هللا همحر-فنصملا باجأف همزع

 كاسمإ وهو) :م لعفلاب م زعلا نرتقا دقف يأ :ش ( لعفلاب نرتقا دقف ‹ خسفلا تبث ال ناک نإو ) :م

 امو يأ : :ش ( هيهاضي امو ) :م هتيب ىلإ ةموصخلا عضوم نم ةيراجلا لقن يأ :ش ( اهلقنو ةيراجلا

 نردب لحي ال اهكاسمإ نال مادختسالاو عيبلا ىلع ضرعلاو ةباتكلاك لاعفألا نم كلذ هباشي

 ناكم ىلإ اهبك رتل اذكب امي ةبادلا هذه كترجأ : رخآل لاق نمك ةلالد خاسفنالا ققحتيف خسفلا

 لوبقلا نودب لحيال لامعتسالاو ذخألا نأل « ةلالد ل وبق كلذ ناك اهبكريل رجأتسملا ذخأف ءاذك

 دوحجب :ش ( يرتشملا نم نمثلا ءافيتسا رذعت امل ) :م نأشلا نألو يأ « رح ليلد :ش ( هنألو ) :م

 :ش ( هخسفب دبتسیف ) :م عیبلا نکر تاوفل خسفلا بجوي هتاوفو :ش ( عئابلا اضر تاف ) :م دقعلا

 لوألا يف ناك خاسفنالا نأ نيليلدلا نيب قرفلاو « اًخسف همزع لعجيف دقعلا خسفب عئابلا لقتسيف

 نم ةموصخلا كرت ىلع مزعلاو . هبناج نم اًخسف هدوحج لعجو « نيبناجلا نم خسفلا ىلع اًبترتم
 . هدادبتساب عئابلا بناج نم خسفلا ىلع بترتم يناثلا يفو « عئابلا بناج

 ضارقتسا نم بابسألا نم ببسب يأ :ش ( مهارد ةرشع نالف نم ضبق هنأ رقأ نمو :لاق ) :م

 م هنيي عم هلوق لوقلا يأ :ش ( قدص فويز اهنأ ىعدا مث ) :م ةعيدو وأ بصغ وأ ةعلس نمث وأ

 ىضتقا ظفل يأ :ش ( ىضنقا ) :م «ريغصلا عماجلا سخسن ضعب يف يأ :ش ( خسنلا ضعب يفو)
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 زوجت ول اذهلو ‹ ةبيعم اهنأ الإ  مهاردلا سنج نم فويزلا نأ ههجوو اًضيأ ضبقلا نع ةرابع وهو
 فالخب ‹ هقح ضبق ركنأ هنأل ؛ قدصيف دايحل لاب صتخي ال ضبقلاو ءزاج ملسلاو فرصلا يف اهب

 الف ةلالد وأ اًحيرص دايحلا ضبقب هرارقإل ىفوتسا وأ نمشلا وأ هقح وأ دايجلا ضبق رقأ اذإ ام

 دمحم ظفل نكلو :ش ( اًضيأ ضبقلا نع ةرابع ) :م ىضتقا ظفل يآ :ش ( وهو ) :م ضبق عضوم

 . ىضتقا (ريغصلا عماجلا» لصأ يف هللا همحر

 لوقلاف « اًفويز اهتدجو :لاق مث « ةئام نالف ىلع هلام ضبق هنأ بلاطلا رقآ ؛طوسبملا» يفو

 يأ اذه ىلع لومحم «قدص فويز اهنأ ىعدا مث: باتكلا يف هلوقو « لصف مأ لصو هلوق

 مأ لصو قدصم وه : لاقف «هعماج» يف - هللا همحر - يبوبحملا حرص هبو ‹لصف مأ لصو

 . لصف

 اهنأ الإ ‹ عيبم نمث نم فلأ يلع نالفل : لاق ول : نيدلاب رارقإلا باب يف :؟طوسبملا» يفو

 - ةفينح يبأ لوق يف لصف مآ لصو ةفايزلا ىوعد يف - هللا همحر - قدصي مل ةجرهبم وأ فويز
 ‹ ةعيدو مآ ابصغ لام اب رقأ ولو . لصف نإ قدصي الو « لصو نإ قدصي امهدنعو - هللا همحر

 ةراجتلا ركذ ريغ نم فلأ يلع لاق ولو «لصو وأ لصف قدص فويز وأ ةجرهبن يه : لاقو
 انهاه قدصي :ليقو . روكذملا فالخلا ىلع وهف - هللا همحر - انخياشم ضعب لاقف « بصغلاو

 . روصلا عيمج يف لبقي ال لصف اذإ:- هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا لاقو « قافتالاب لصو اذإ

 ةبيعم اهنأ الإ « مهاردلا سنج نم فويزلا نأ ) :م هقيدصت نم ركذ ام هجو يأ :ش ( ههجوو ) :م

 مل ول ذإ :ش ( زاج ملسلاو «فرصلا يف اهب زوجت ول ) :م مهاردلا سنج نم اهنوكلو يأ :ش ( اذهلو

 صتخي ال ضبقلاو ) :م مدقت دقو ‹ زوجي ال امهيف وهو ًالادبتسا زيوجتلا ناك « اهسنج نم نكت

 دايجلا وهو « قحلا ضبقب رارقإلا مزلتسي ضبقلاب رارقإلا « لاقي امع باوج اذه :ش ( دايجلاب
 ‹ فويز هنأ یعدا مث « هقح ضبقب رقأ ولو « كلذ هل سيل ام ال هضبق قح هل ام ىلع هتلاهجل المح

 قح هل فويزلاو ةمزالملل « دايجلاب صتخي ال ضبقلاو هلوقب باجأف « اذهاذكف « هنم عمسي مل

 اًصتخم ضبقلا نكي مل اذإو هقح ىلع ديزي ام ضبقلا نم عونمملاو « هقح نود هنأل « هضبق

 ركني وه لب اًضقانتم نكي مل فويزلا هاوعدبف « دايجلا ضبقب رارقإلا مزلتسي ال هب رارقإلاف «دايجلاب
 . هني عم ركنملا لوق لوقلا نأل :ش ( هقح ضبق ركنأ هنأل قدصيف) :م هقح ضبق

 وأ يأ :ش ( نمثلا وأ ) :م هقح ضبق هنأ رقأو يأ :ش ( هقح وأ دايجلا ضبق رقأ اذإ ام فالخب ) :م

 دايجلا ضبقب هرارقإل ) :م قدصي ال ثيح ىفوتسا هنأ رقأ يأ :ش ( ىفوتسا وأ ) :م ضبق هنأ رقأ

 هنأل :ش ( قدصي الف ) :م ةيقبلا ةثالثلا يف :ش ( ةلالد وأ ) :م دايجلا ضبق هنأ هلوق يف :ش ( احيرص
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 اميف هب زوج ول ىتح مهاردلا سنج نم سيل هنأل ؛ قدصي ال ةقوتسلا يفو فويزلاك ةجرهبنلاو
 اهيلع بلغي ام ةقوتسلاو ‹« راجتلا هدري ام ةجرهبنلاو . لالا تيب هفيز ام فيزلاو . زوجي ال انركذ

 يلع كل :رخآل لاق نمو : لاق .شغلا

 هقح ضبقب رارقإلا ناكف « دايجلا يف هقح نأل « هريغ يف اذكو رهاظف لوألا يف امأ . ضقانتم

 هقح ضبق نع ةرابع ناكف مامتلا فصوب ضبقلا نع ةرابع ءافيتسالاو دايجلا ضبقب رقأ اًقلطم

 لئاسملا هذه نيب -هللا همحر- فنصملا عمج : (ةياهنلا » يف - هللا همحر - يقانغسلا لاقو . اًضيأ

 مث « دايجلا ضبقب رقأ اذإ هنإف « ءاوسلا ىلع اهيف مكحلا سيلو « قدصي ال هنأب باوحجلا يف عبرألا

 قدصي الو « ًالوصوم قدصي يقب اميفو ءًالوصفم الو الوصوم ال قدصي ال فويز اهنآ ىعدا
 . هيف مالكلا لاطأ مث « ًالوصفم

 « امهرد اذك نالف نم تيضتقا لاق اذإ قيدصتلا مكح يف يأ :ش ( فويزلاك ةجرهبنلاو ) :م

 نم سيل هنأل « قدصيال ةقوتسلا يفو ) :م اًقويز اهنإ: لاق اذإ امك « قدصي ةجرهبن اهنأ ىعدا مث

 يف ركذ هنإف « هقالطإ ىلع مكحلا اذه سيل : - هللا همحر - يكاكلا لاق :ش ( مهاردلا سنج

 يه :تكس نآ دعب لاق مث « نويدلا ىلع هل امن ةئامسمخ ضبق رقأ ولو : رارقإلا يف «طوسبملا»

 لوقلاف الوصوم ناك نإو « ةقيقح صاصرلا لوانتي ال مهاردلا مسا نأل ‹ قدصي مل صاصر

 همالك رهاظلا ريغم اًنايب ناكف « ىنعم اهنم نكي مل نإو ‹ ةروص مهاردلا نم صاصرلا نأل « هلوق

 يف ةقوتسلا نم دعبأ صاصرلا نأل « ةقوتسلا يف كلذكو « الوصوم حصيف « لمتحم وهام يلإ

 ول ىتح ) :م ىلوألا قيرطلاب كلذك نوكي نأ بجيف اذكه صاصرلا يف مكحلاو « مهاردلا مسا

 . مهاردلا سنج نم سيل هنأل :ش ( زوجي ال ) :م ملسلاو فرصلا يف يأ :ش ( انركذ اميف هب زوجت

 ‹ هدر يأ :ش ( لاما تيب هفيز ام فيزلاو ) :م : هلوقب يه ام ةقوتسلاو ةجرهبنلاو فويزلا نيب مث

 (راجتلا هدري ام ةجرهبنلاو ) :م اهيف شغل هيلع ةدودرم تراص يأ « همهارد هيلع تفاز برغم ا يفو

 ةبلخلا اهيف يتلا : ليقو « ةئيدر اهتضف يتلا مهاردلا : «جرهبنلا» :- هللا همحر - يكاكلا لاقو :ش

 :ش ( شغلا اهيلع بلغي ام ةقوتسلاو ) :م . لطب اذإ همد جرهي هنمو لطاب لكل ريعتسا دقو « ةضفلل

 . ةجرهبنلا نم أدرأ حتفلاب وهو

 ةجرهبنلاو « ةشوشخملا مهاردلا يه فويزلا : - هللا همحر - رصن وبأ لاق : «لزاونلا» يفو

 رفعج وبأ هيقفلا ناكو ‹ ةضفلاب هومن رفص ةقوتسلاو « ناطلسلا راد ريغ نم برضت ىتلا ىه

 ‹ ةبرعم ةيسراف (ةقوتسلا»و « راجتلا هجرهي ام ةجرهبنلاو .« لالا تيب هفيز ام فويزلا : لوق

 : ليقو « نيبناجلا نم هومن رفص هنإف ‹ سولفلاك ةقوتسلا :(طوسبملا» يفو . ربدس بيرعت يهو
 . رفص طسوألاو ةضف لفسألاو ىلعألا ةقاطلا يأ ةقاطرس برعم

 يلع كل : رخآل لاق نمو) :م :(ريغصلا عماجلا »يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م
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 هيلع سيلف مهرد فلآ كيلع يل لب :هناكم يف لاق مث ءيش كيلع يل سيل :لاقف مهرد فلأ

 قيدصت وأ ةجحلا نم دب الف ىوعد يناشلاو . هل رقملا درب دترا دقو لوألا وه هرارقإ نأل ٠ ءيش

 ال نيدقاعتملا دحأ نأل ‹ هقدصي نأ هل رخآلا ركنأو تيرتشا :هريغل لاق اذإ ام فالخب « همصخ

 هل رقما امأ . قيدصتلا لمعف دقعلا يقبف « امهقح هنأ ىنعملاو« دقعلاب درفتي ال امك خسفلاب درفتي

 ماقأف ‹ طق ءيش يلع كل ناك ام: لاقف « ألام رخآ ىلع ىعدا نمو :لاق .اقرتفاف رارقإلا درب درفتي

 ‹ ءاربإلا ىلع كلذكو هتنيب تلبق ءاضقلا ىلع ةنيبلا وه ماقآو « فلأ ىلع ةنيبلا يعدملا

 مهرد فلا كيلع يل لب : هناكم يف لاق مث ٠ ءيش كيلع يل سيل ) :م هل رقملا يآ :ش ( لاقف مهرد فلأ

 .هل رقملا درب دترا دقو لوألا وه ) :م ربتعملا :ش ( هرارقإ نأل ءيش ) :مرقملا ىلع يأ :ش ( هيلع سيلف

 وأ ) :م ةنيبلا يأ :ش ( ةجحلا نم دب الف ىوعد ) :م مهرد فلآ كيلع يل لب : هلوق وهو :ش ( يناثلاو

 :هريغل لاق اذإ ام فالخب ) :م اًتاسحتسا لاملا همزل « اًيناث رقملا هقدص ول ىتح :ش ( همصخ قيدصت

 نا هل ) :م هل رقم ا ركنآو هنم ءارشلاب رق ينعي :ش ( رخآآلا ركناو ) :م دبعلا اذه ينم :ش (تيرتشا

 الف « هتابثإب لقتسي مل رقملا نكل « لاطبإلا لمتحي ام ناك نإو « هرارقإ نأل كلذ دعب :ش (هقدصي

 درفتي ال امك خسفلاب درفتي ال نيدقاعتملا دحأ نأل ) :م هلوق ىنعم وهو « خسفلاب نيدقاعتملا دحأ درفني

 . هتابثإب درفني ال رقملا نأ امك درلاب درفني ال هل رقم ا نأ ينعي :ش ( دقعلاب

 فالخب :ش ( قيدصتلا لمعف دقعلا يقبف ءامهقح ) :م خسفلا نأ يأ :ش ( هنأ ىنعملاو ) :م

 درب درفتي هل رقملا امأ ) :م هلوقب راشأ هيلإو درلاب رخآلا درفنيف « تابلإلاب درفني امهدحأ نإف لوألا

 . ناروكذملا نامكحلا يأ :ش ( اقرتفاف رارقإلا

 ديفي ال نأ بجو « ةموصخلا كرت ىلع رقملا مزع نإ : تلق :-هللا همحر- لمكألا لاقو

 زوجيو « مدقت امك اهأطو لح ةيراج تناك ول « اذهلو « تدق خسفلا نإف « راكنإلا دعب قيدصتلا

 حتفلا ليلد ناك لقنلاو مزعلا نإف كلذ نع باوجلا ىلإ ةراشإ «هناكم يف لاق مث» هلوق نإ: لاقي نأ

 . طقس هبو <

 هنألو «هلېق رکذو <« خسفلاب درفني ال نيدقاعلا دحأ نأ «ةيادهلا» يف ركذ : «يفاكلا» يف لاق

 همالك نيب قيفوتلاو « هخسفب دبتسيف « عئابلا اضر تاف « يرتشملا نم نمشلا ءافيتسا رذعت ال

 هناكم يف يرتشملا رقأ امل : لاق انهاهو « دبتسي نمشلا ءافيتسا رذعت امل لاق هنآ كلذو « بعص

 . خسفلاب دبتسي الف ءافيتسالا رذعتي مل « ءارشلاب

 الام رخآ ىلع ىعدا نمو ) :م :(ريغصلا عماجل ا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 وه ماقأو ‹ فلا ىلع ةنيبلا وه ماقأو « فلأ ىلع ةنيبلا يعدملا ماقأف « طق ءيش يلع كل ناك ام :ناقف

 ًاضيأ ليقف ‹ ءاضقلا ىلع ةنيبلا لبقت ال ينعي :ش ( ءاربإلا ىلع كلذكو « هتنيب تلبق ءاضقلا ىلع ةنيبلا
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 نأ انلو .اًضقانم نوكيف هركنأ دقو بوجولا ولتي ءاضقلا نأل؛ لبقت ال :- هللا همحر - رفز لاقو

 ىضق لاقي هنأ ىرت الأ « بغشلاو ةموصخلل اعفد هنم أربيو ىضقبي دق قحلا ريغ نأل؛ نكمن قيفوتلا
 نأل ‹ طق ءيش يلع كل سيل :لاق اذإ اذكو ‹ يضقي مث تبثیف ءيش ىلع حلاصي دقو «لطابب

 ‹ ءاضقلا ىلع هتنيب لبقت مل ‹ كفرعأ الو « طق ءيش يلع كل ناك ام :لاق ولو . رهظأ قيفوتلا

 ةلماعمو ‹ ءاضتقاو ءاضقو ءاطعإو ذخأ نينثا نيب نوكي ال هنأل ؛ قيفوتلا رذعتل ءاربإلا ىلع اذكو

 بجتحملا نأل ؛ اًضيأ لبقت هنأ - هللا همحر- يرودقلا ركذو . ةفرعملا نودب ةحلاصمو

 :م - هللا همحر - ىلیل يبأ نبا لاق هبو :ش ( لبقت ال :- هللا همحر - رفز لاقو ) :م . ءاربإلا ىلع

 يف :ش ( اًضقانم نوكيف هركنأ دقو ) :م بجاولا لثم ميلست هنأل :ش ( بوجولا ولتي ءاضقلا نأل)

 ًاربيو يضقي دق قحلا ريغ نأل نكمم قيفوتلا نأ انلو ) :م ةحيحص ىوعد يضتقت ةينلا لوبقو « هاوعد

 .( بغشلاو ةموصخلل اًعفد هنم

 دقو ) :م قحب یضق لاقي امک :ش ( لطابب یضق لاقی هنآ ) :م هلبق ال حیضوت :ش ( یرت ال ) :م

 ىنعم ءيڄي ءاضقلاو ‹ يدؤي يآ :ش ( يضقي مث تبشيف ) :م راکنالاب :ش ( ءيش ىلع حلاصي

 ( لاق اذإ اذكو ) :م تيدأ اذإف ٠١( ةيآلا : ةعمجلا) ( ةالصلا تيضق اذإف :  ىلاعت هللا لاق . ءادألا

 :ش ( رهظأ قيفوتلا نأل؛ طق ءيش ىلع كل سيل ) :م : هيلع لالا ىوعد دنع بطاخملا لجرلا يآ :ش

 ول هنأ ىرت الأ« ينتأربأ كنأل وأ « كقح كتيضق دق ينأل لاحلا يف ءيش يلع كل سيل لوقي نأل

 هيلع ىعدملاو هب ىعدملا ىلع ةنيبلا يعدملا ماقأ اذإف . لاحلا يفنل سيل نأل اذهو « حصي هب حرص

 ةنيبلا لوبق ىلع ةلأسملا تلد ول ام ألصأ ضقانت روصتي مل لاحلا نامز لبق ءاربإلا وأ ءاضقلا ىلع

 . هاوعد ريغ نم قيفوتلا ناكمإ دنع

 الآ : لاقف قرلاو «‹ صاصقلا ىوعد لصفب باتكلا ةلأسمل - هللا همحر - فاصخلا لالدتساو

 وأ وفعلا وأ ءاربإلا ىلع ةنيب هيلع ىعدملا ماقأ هيلع تبثت ملف « دمع مد لجر ىلع ىعدا ول هنآ ىرت

 مل تیتر ىلع تیا مافار ترک ةو بقر يع ول اکر د تلی ام یلع ھم عاصم

 . تلبق هيلإ تدأ اهنآو فلأ ىلع اهبتاك وأ اهقتعأ هنأ ىلع ةنيب يه تماقأ

 هلع انکو اضل ىلع هی لیت مل« كنرعا الو لی يلع كل ناک ام لاق ولو

 ءاطعإو ذخأ نينا نيب نوكي ال هنأل ؛ قيفوتلا رذعتل ) :م ءاربإلا ىلع هتنيب لبقت ال اذكو يأ :ش (ءاربإلا

 . ةنيبلا تلطبف قيفوتلا رذعتف :ش ( ةفرعملا نودب ةحلاصمو ةلماعمو ءاضتقاو ءاضقو

 يأ :ش ( هنأ ) :م :- هللا مهمحر - انباحصأ نع يأ :ش (- هللا همحر - يرودقلا ركذو ) :م

 لجرلا يأ :ش ( بجتحللا نأل ) :م ءاضقلا ىلع :ش ( اًضيأ لبقت ) :م ناهربلا ليوأت ىلع هتنيب نآ

 ىلوتي ال يذلا بجتحللا : ةعيرشلا جات لاقو . هتمظعل دحأ لك هاري ال يذلا وهو «بجتحللا
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 دعب هفرعی مث « هفرعي الو هئاضرإب هئالکو ضعب رمايف « هباب ىلع بغشلاب يدؤي دق ةردخلملا وأ

 ماقاف ‹ طق كنم اهعبأ مل :لاقف « هتيراج هعاب هنآ رخآ ىلع یعدا نمو :لاق . قیفوتلا نکماف كلذ

 مل بيع لك نم هيلإ ئرب هنأ ةنيبلا عئابلا ماقأف ةدئاز اًعبصأ اهب دجوف « ءارشلا ىلع ةنيبلا يرتشملا
 نآ رهاظلا هجوو . انركذ اب ارابتعا لبقت هنأ - هللا همحر -فسوي يبأ نعو . عئابلا ةنيب لبقت

 هركنأ دقو عيبلا دوجو يعدتسيف « هريغ ىلإ ةمالسلا فصو ءاضتقا نم دقعلل رييغت ةءاربلا طرش

 قح رکذ : لاق . رم ام ىلع ًالطاب ناک نإو یضقی دق هنأل ‹ نیدلا فالخب اًضقانم ناکف

 روضحو زوربلاب اهتداع رجت مل يتلا يهو ةردخللا ةأرملا يأ :ش ( ةردخللا وأ ) :م هسفنب رومألا

 ‹ نيتمجعملا نيغلا نوكسو نيشلا حتفب بخشلا :ش ( هباب ىلع بغشلاب يدؤي دق ) :م مكحلا سلجم
 الو هئاضرإب هئالكو ضعب رمأيف ) :م بخش لاقي الو رشلا جييهت نيكستلاب بخشلا : يرهوجلا لاقو

 رخف لاقو . ةفرعم الب هئاضرإ دعب هفرع هنأ ثيح نم :ش ( قيفوتلا نكمأف كلذ دعب هفرعي مث « هفرعي

 هسفنب لامعألا ىلوتي هيلع ىعدملا ناك ول اذه ىلعف :«ريغصلا عماجلا حرش يف ناخ يضاق نيدلا

 اذه يف ءاربإلا ىلع ةنيبلا لبقت :ليقو « هجولا اذه نم قيفوتلا هنكي ال هنأل ؛هتنيب لبقتال <

 . ةفرعم الب ققحتي ءاربإلا نأل « تاياورلا قافتا لصفلا

 هنأ رخآ ىلع ىعدا نمو ) :م: «ريغصلا عماجلا »يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ( ءارشلا ىلع ) :م ةنيبلا يعدملا ماقأ يأ :ش ( ةنيبلا يرتشملا ماقأف ‹ طق كنم اهعبأ مل :لاقف « هثيراج هعاب

 بيعلا اذه صخ :ش (ةدئاز اعبصأ ) :م ةيراجلا يأ :ش ( اهب ) :م يرتشملا يأ :ش ( دجوف) :م هنم :ش

 هنأ ةنيبلا عئابلا ماقأف ) :م ةدملا كلت لشم يف هلثم ثدحي ال يدق بيع هنأ ال « رخآ بيع نود ركذلاب

 . رذعتم نيمالكلا نيب قيفوتلا نأل :ش ( عئابلا ةنيب لبقت مل بيع لك نم هيلإ ئرب
 :ش ( انركذ امب ارابتعا لبقت ) :م عئابلا ةنيب يأ :ش ( هنأ :- هللا همحر - فسوي يبأ نعو ) :م

 ءاًقداص اهتعب ام هلوق يف كلاملا ناكف « عيبلا يف كلاما نم ًاليكو مئابلا ةلأسم يف هركذ ام هب دارأ

 ةياورلا رهاظ يأ:ش ( رهاظلا هجوو ) :م اًضقانم نوكي ال « بيع لك نم ءاوسلا هاوعد يف كلاملا مث

 يعدتسيف ‹ هريغ ىلإ ةمالسلا فصو ءاضتقا نم دقعلل رييغت ) :م بيعلا نع :ش ( ةءاربلا طرش نأ ) :م

 يأ:ش ( هركنأ دقو ) :م ةدوصقم ريغ فصوملا نودب فصوملا نودب ةفصلا نأل :ش ( عيبلا دوجو

 عمست الف دقعلا ةقباس يضقت ةءاربلا ىوعد نأل :ش ( ًضقانم ناكف ) :م ركنأ دق مئابلا نأ لاحلاو

 لصأ هراكنإ دعب ءاربإلاو ءاضقلا ىلع بولطملا ةنيب لبقت كانه نإف :ش ( نيدلا فالخب ) م هتنيب

 اًعطق لالا تعفد ينأ ريغ « طق ءيش يلع كل ناك ام : لوقي نأب « نكمم قيفوتلا ذإ نيدلا

 دق ) :م نيدلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م يبوبحملا هركذ اذك « هتبثأ ينتدحج املف « ةمالملاو ةموصخلل

 . هنم اربيو ىضقي دق قحلا ريغ نأل هلوق دنع :ش ( رم ام یلع ًالطاب ناک نإو یضقی
 - هللا همحر - ةعيرشلا جات لاق :ش ( قح ركذ ) :م :-هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م
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 ءارش يف بتك وأ ‹ ىلاعت هللا ءاش نإ هيف ام يلو وهف قحلا ركذلا اذهب ماق نمو « هلفسأ يف بتك

 - ةفينح يبأ دنع اذهو « هلك ركذلا لطب ىلاعت هللا ءاش نإ هميلستو كلذ صالخ نالف ىلعف

 امهلوقو « قحلا ركذب ماق نم ىلعو ‹ صالخلا ىلع وه ىلاعت هللا ءاش نإ :الاقو- هللا همحر

 اذكو« قاثيتسالل ركذلا نأل؛ هيلي ام ىلإ فرصني ءانئتسالا نأل ‹ رارقإلا يف هركذ ناسحتسا

 دحاو ءيشك لكلا نأ هلو ‹ دادبتسالا مالكلا يف لصألا

 ركذ بتك ول ينعي كص يأ قح ركذ هلوق : - هللا همحر - يكاكلا لاقو « نيدب رارقإ باتك يأ

 وأ «ىلاعت هللا ءاش نإ هيف يلو وهف قحلا ركذلا اذهب ماق نمو « هلفسأ يف بتك ) :م مث هسفن ىلع رارقإ

 امو هرخآ يف بتك مث « ءارشلا كص يف ينعي « ءارش يف رارقإ ركذ بتك ينعي :ش ( ءارش يف بتك

 :ش ( هلك ركذلا لطب ىلاعت هللا ءاش نإ همیلستو كلذ صالخ نالف ىلعف ) :م كردلا نم اًتالف كردأ

 عماجملا» يفاهتروصو « ءارشلا دسفيو « هيف يذلا نيدلا لطبي ىتح هلك كصلا لطبي ينعي

 قحلا ركذ هسفن ىلع بتكي لجرلا يف : - هللا همحر - ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم «ريغصلا
 نم الالف هيف كردأ امف هلفسأ يف بتكيف ءارشلا بتكي وأ « ىلاعت هللا ءاش نإ هلفسأ يف بتكيف
 ءارشلا دسفيو « نيدلا لطبي هللا ءاش نإ :لاق « ىلاعت هللا ءاش نإ هصالخ نالف ىلعف « كرد

 . هلك كصلا نالطب ينعي :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اذهو ) :م هلوق ىنعم اذهو

 ىلع وه ىلاعت هللا ءاش نإ ) :م : - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأ يأ :ش ( الاقو ) :م

 ماق نم ىلعو ) :م هصالخ نالف ىلع هلوق ىلإ فرصني ىلاعت هللا ءاش نإ هلوق ينعي :ش ( صالخلا

 - فسوي يبأ لوقو يأ :ش (امهلوقو ) :م مزال هب رقملا لام لاو حيحص ءارشلاو:ش ( قحلا ركذب
 »نم :ش ( رارقإلا يف) :م - هللا همحر - دمحم هركذ يأ «:ش ( هركذ ناسحتسا ) :م - هللا همحر

 ( هيلي ام ىلإ فرصني ءانثتسالا نأل ) :م (طوسبملا

 :م هيلي يذلا ىلإ فرصناف ضعبلاب ضعبلل قلعت الو ءاشنإ ىلع لمتشي كصلا نأل يأ :ش

 ىلع ةلالد كلذ ناكف لاطبإلال ال ديكأتلاو :ش ( قاثيتسالل ) :م بتكي كصلا يآ :ش ( ركذلا نأل)

 ام نوكي الف لالقتسالا يأ :ش ( دادبتسالا مالكلا يف لصألا اذكو ) :م هيلي يذلا ىلع ءانشتسالا رصق

 . هيلي ام ىلإ ءانفتسالا فرصنيف ضعبب اًبترم هضعب كصلا يف

 يناثلاو «ىلاعت هللا ءاش نإ هرخآ يف بتكي مل اذإو « اًقلطم قاثيتسالل ركذلا نأ : باوجلاو

 دقو « هفالخ ىلع لدي ام دجوي مل ذإ دادبتسالا مالكلا يف لصألاو « عازنلا نيع لوألاو « ملسم

 . فطعلا وهو كلذ دجو

 دحاو ءيشك ) :م هيف نحن اميف :ش ( لكلا نأ ) :م- هللا همحر -ةفينح يبألو يأ :نش ( هلو ) :م
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 ‹ قلاط هتأرماو رح هدبع هلوق لثم ‹ ةفوطعملا تاملكلا يف امك لكلا ىلإ فرصيف فطعلا مكحب

 ريصيو هب قحتلي ال : اولاق ةجرف كرت ولو « ىلاعت هللا ءاش نإ ىلاعت هللا تيب ىلإ يشما هيلعو
 . باوصلاب ملعأ هللاو« توكسلا لصافك

 هدبع هلوق لثم ) :م ضعب ىلع اهضعب :ش ( ةفوطعملا تاملكلا يف امك لكلا ىلإ فرصيف فطعلا مكحب

 عيمجلا ىلإ فرصني هنإف :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ ىلاعت هللا تيب ىلإ يشمل ا هيلعو « قلاط هتأرماو رح

 وهف قحلا ركذلا اذهب ماق نمو « هلوق لبق ضايب عضوم يأ :ش ( ةجرف كرت ولو ) :م ءيش همزلي الو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هيف ام يلو

 ذئنيح «هللا ءاش نإ » : هلوق يأ :ش ( قحتلي ال ) :م :- هللا مهمحر - خياشملا :ش ( اولاق ) :م

 ( توكسلا لصافك ريصيو ) :م قحلا ركذب ماق نم هلوقب قحتلي لب « كصلا عيمجب يآ :ش ( هب ) :م

 هنأ رخآلا ماق نمو هلوق بتکی ال نأ يغبني : ليق نإف « قطنلا يف توكسلاك ةجرفلا كلت يأ :ش

 ‹ ًاليكو حلصي ال لوهجملاو « لوهجمل ليكوت هنأل « هجولا اذه ىلع ليكوتلا حصي الو « ليكوت

 يبآأ لوق ىلع هعم ةموصخ اب ةلوقملا هلكوي نم ليكوتب زعملا اضر تابثإ هتباتك نم ضرخلا : انلق
 ًاليكوت هنوكو حصي ال مصخل ا اضر ريغ نم هدنع ةموصخل اب ليكوتلا نإف « - هللا همحر - ةفينح

 ىلع حلصلا يف امك « ةلاهجلا عم حصت تاطاقسإلاو « طاقسإلا يف هنأل ‹ رئاصب سيل الوهجم

 . راكنإلا

 نم ةموصخل اب ليكوتلا زوجي ال - هللا همحر - ىليل يب نبا لوق نع زارتحالل وه : ليقو
 :- هللا همحر - ةفينح وبأ بهذم نعال لوهجم ليكو ةلاكوب يضراذإ الإ « مصخلا اضر ريغ

 بهاذملا بتك يف ركذ تلق « همدعك هدوجوف ‹ تبثت ال هدنع ةلوهجملا ةلاكولاب ىضرلا نإف

 . ملعأ هللاو ءاًقلطم مصخلا اضر ريب ليكوتلا زوجي ىليل يبأ نبا دنع نأ ةعبرألا
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 ثيراوماب ءاضقلا يف لصف

 :ةثرولا تلاقو « هتوم دعب تملسأ : تلاقو ‹ ةملسم هتأرما تءاجف ينارصن تام اذإو :لاق

 ثداح مالسإلا نأل ؛اهلوق لوقلا :- هللا همحر - رفز لاقو ءةلرولا لوق لوقلاف هنوم لبق تملسأ

 اًميكحتن ىضم اميف تبشيف « لاحلا ىف تباث نامرحلا ببس نأ انلو . تاقوألا برقأ ىلإ فاضيف

 «قاقحتسالل هربتمی هرکذ امو عفدلل هربتعن « رهاظ اهو« ةنوحاطلا ءام نايرج يف امك « لاحلل

 تلاقو« هتوم لبق تملسأ :تلاقو « هتوم دعب ةملسم تءاجف ةينارصن ةأرما هلو ملسملا تام ولو

 ىلإ يدؤي هميكحت نأل « لاحلا مكحي الو اًضيأ مهلوق لوقلاف « هتوم دعب تملسأ لب ال :ةثرولا

 ثيراوم اب ءاضقلا يف لصف

 تہلق « ثراوتم هلصأ « ثاريم عمج وهو « ثيراوم اب ءاضقلا ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ

 ركذ رشبلا لاوحأ رخآ توملا ناك الو ثرإلا لثم مسا وهو اهلبق ام راكنإو « اهنوكسل ءاي واولا

 هتوم دعب تملسأ :تلاقو « ةملسم هتأرما تءاجف ينارصن تام اذإو :لاق ) :م ارخآ هب ةقلعتملا ماكحألا

 . ريغصلا عماجلا» لئاسم نم هذه :ش ( ةثرولا لوق لوقلاف « هتوم لبق تملسأ : ةثرولا تلاقو

 يعفاشلا لاق هبو :ش ( اهلوق لوقلا - هللا همحر - رفز لاقو ) :م:- هللا همحر - فنصملا لاقو

 ال توملا دعب ادوجوم لعجيف :ش ( تاقوألا برقأ ىلإ فاضيف ثداح مالسإلا نأل ) - هللا همحر -

 اهجوز ثاريم نم اهمالسإ وهو ةأرملا نامرح ببس يأ :ش ( نامرحلا ببس نأ انلو ) :م

 ميكحتو لاحلا باحصتساب يأ :ش ( لاحلل اًميكحت ىضم اميف تبثيف « لاحلا يف تباث ) :م ينارصنلا

 قاقحتسالل ال عفدلل حلصي لاحلاو بجاو رخآ ليلد مدع دنع لاملا

 يف ةدملا يضم دعب افلتخا اذإ رجأتسملا عم اهبر نإف :ش ( ةنوحاطلا ءام نايرج يف امك ) :م

 ‹ ةنوحاطلا بر لوق لوقلا ناك « لاحلا يف ايراج ناك نإف « لاحلا مكحب هعاطقناو ءاملا نايرج

 :م نحن :ش (رهاظ ) :م لاحلا ميكحت يأ :ش (اذهو ) :م رجأتسملا لوق لوقلا ناك ايراج نكي مل نإو

 :م - هللا همحر - رفز :يأ :ش (هركذ امو ) :م ثاريملا اهقاقحتسا عفدل يأ :ش ( عفدلل هربتعن )

 ربتعي رهاظلاو «- هللا همحر - رفز يأ هركذامو : خسنلا ضعب يفو :ش ( قاقحتسالل هربتعي)

 . قاقحتسالل ال عفدلل

 ‹ هتوم لبق تملسأ : تلاقو « هتوم دعب ةملسم تءاجف « ةينارصن ةأرما هلو ملسملا تام ولو ) :م

 :ش (لاحلا مكحي الو) :م ةثرولل يأ :ش ( ًضيأ مهلوق لوقلاف ‹ هتوم دعب تملسأ لب ال: ةثرولا تلاقو

 ىلإ يدؤي هميكحت نأل) :م لاحلا مكحي الف هتوم لبق ةملسم نوكتف لاحلا يف ةملسم اهنإ لاقي ال يأ

V۸ 



 ثودحلا رهاظ مهل دهشيو ءنوعفادلا مهف ةلرولا امآ هيلإ ةجاتحم يهو قاقحتسالل ةجح هلعج

 ال تيملا نبا اذه :عدوتسملا لاقفء ةعيدو مهرد فالآ ةعبرأ لجر دي يف هلو تام نمو : لاق « اًضيأ

 رقأ اذإ امك راصف « ةفالخ ثراولا قح هدي يف ام نأ رقأ هنأل « هيلإ لاملا عفدي هنإف « هريغ هل ثراو

 متي هبو « كلذل حلصيال وهو قاقحتسالا ىلإ يأ :ش ( هيلإ ةجاتحم يهو قاقحتسالل ةجح هلعج

 اهنم ةلأسم لك يف نأ وهو ‹ رخآ ىنعم ىلإ ةراشإ :ش ( نوعفادلا مهف ء ةثرولا امأ ) :م هلوقو ليلدلا

 اميف هعبت امل تناك ينارصنلا ةأرما ةينارصن نألف « ىلوألا يف امأ « باحصتسالا اعون عمتجا

 نآ هيف لصألا ىضم اميف تناك ام ىلإ رظنلابف « اًنداح اًمالسإ تعداف « ةملسم تءاج مث «ىضم

 اميف ادوجوم نوكي نأ هيف لصألا لاحلا يف دوجوم وه ام ىلإ رظنلابو « لوألا عونلا نم وه ىقبي
 . يناثلا عونلا نم وهو « ىضم

 « لطاب وهو « اتبشم لاحلا باحصتسا ناك « اهلوق لوقلا ناك ىتح لوألا انربتعا ولف

 ىلإ رظنلابو « توما دعب ام ىلإ اهءاقب يضتقي ةينارصنلا ىلإ رظنلابف « اعفاد نوكيل يناثلا انربتعاف

 ‹ حلصي ال وهو « اتبثم لاح ا نوکی نآ مزل هانربتعا ولف . هتوم لبق اًباث نوکی نآ يضتقي مالسإلا

 دهشيو ) :م: هلوقو هب لادبتسالا مهب ديقتيف نوعفادلا مه ةثرولاو « اًعفاد نوكيل لوألا انربتعاف

 برق ىلإ فاضي ثداحلار « ثداح مالسإلا نأ وهو رخآ ليلد :ش ( اًضيأ ثودحلا رهاظ مهل

 . تاقوألا

 اًضراعم ىلوألا ةلأسملا يف رهاظ ناك «ةلالدلا يف ًربتعم ثودحلا رهاظ ناك نإ : ليق نإف

 . تابثإلا يف ال عفدلا يف ربتعم هنأ: باوحج اف « همدع لصألاو . عجرم ىلإ جاتحيو باحصتسالل

 ضقنب ضقونو :- هللا همحر - لمكألا لاقو . تابثإلل هربتعي - هللا همحر - رفزو

 عيمجب احيحص ناك ولو « تابثإلل حلصي ال باحصتسالا ىلع متركذ ام نأ وهو «يلامجإ

 هنأل ‹ فالتخالا دنع اًيراج ةنوحاطلا ءام ناك اذإ « رجأتسملا ىلع رجألاب هيف ىضق امل هتامدقم

 . رجألا تابثإل هب لالدتسا

 بجوملا بيعلا توبث نم رجألا ىلع رجأتسملا يعدي ام عفدل هب لالدتسا هنأ : باوحلاو

 مث ‹ همالك انه ىلإ . اًبجوم ال اًعفاد نوكيف « هل بجو ملا قباسلا دقعلاب هنإف « رجألا طوقسب

 . ( ةياهنلا» يف امع ىنختساو اذه ربتعاو :لاق

 لجر دي يف هلو تام نمو ) :م :ريغصلا عماجلا » يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 هريغ هل ثراو ال تيم ا نبا اذه ) :م ةعيدولا هدنع يذلا يأ :ش ( عدوتسملا لاقف ةعيدو مهرد فالآ ةعبرأ

 قح هدي يف ام نأ رقأ هنأل ) :م تيم ا نبا ىلإ يأ :ش ( هيلإ لاملا عفدي ) :م عدوتسملا نإف يأ :ش ( هنإف

 ( رقأ اذإ امك ) :م اذه مكح :ش ( راصف ) :م . تيما نع ةفالخلا ثيح نم يأ :ش ( ةفالخ ثراولا
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 هارتشا هنأ وأ ‹ ضبقلاب عدوملا ليكو هنأ لجرل رقأ اذإ ام فالخب ءةلاصأ يح وهو ثرىملا قح هنأ

 ريغلا لام ىلع ؟رارقإ نوكيف يح وه ذإ « عدوملا قح مايقب رقأ هنأل ؛ هيلإ عفدلاب رمؤي ال ثيح هنم
 اهلاثمأب ىضقت نويدلا نأل ؛ضيبقلاب هريغ ليكوتب رقأ اذإ نويدملا فالخب « هتوم دعب كلذك الو
 سيل :لوألا لاقو « ًاًضيأ هنبا اذه : رخآل عدوملا لاق ولو هيلإ عفدلاب رمؤيف هسفن ىلع ارارقإ نوكيف

 ارارقإ اذه نوكيف لاملا نع هدي عطقنا لوألل هرارقإ حص امل هنأل ؛لوألل لاملاب یضق ېریغ نبا هل

 اذه نوكيف « لاما نع هدي عطقنا اتبا لوألا ناك اذإ امك يناثلل هرارقإ حصي الف « لوألا ىلع

 ال لوألل رقأ نيح هنألو « اًقورعم ابا لوألا ناك ول امك يناثلل هرارقإ حصي الف لوألا ىلع ارارقإ

 . حصي ملف بذکم هل يناثلل رقآ نیحو ‹ حصف هل بذکم

 :م يح هنأ لاحلاو يأ :ش ( يح وهو ) :م ءارلا رسكب :ش ( ثروملا قح هنأ ) :م عدوتسملا يأ :ش

 ليكو هنأ لجرل ) :م عدوتسملا يأ :ش ( رق اذإ ام فالخب ) :م ةلاصألا ثيح نم يأ :ش ( ةلاصا)

 ( هنم هارتشا هنأ وأ ضبقلاب) :م لادلا رسكب :ش (عدوملا

 مايقب رقآ هنأل؛ هيلإ عفدلاب رمؤي ال ثيح ) :م عدوملا نم ةعيدولا نيع هل رقملا لجرلا نأ رقأ يأ :ش -
 :م هرارقإ :ش ( نوكيف ) :م يح هنأ لاحلاو يأ :ش ( يح وه ذإ ) :م لادلا رسكب :ش ( عدوملا قح

 الو) :م ريغلا قح يف حصي الف « هيلع ةرصاق ةجح هرارقإ نأل حصي الف :ش ( ريغلا لام ىلع ؟رارقإ)
 . عدوملا توم دعب يأ :ش ( هتوم دعب ) :م هركذ امك مكحلا سیلو يأ :ش ( كلذك

 ليكو هنأ لجرل نويدملا رقأ اذإ ينعي :ش ( ضبقلاب هريغ ليكوتب رقأ اذإ نويدملا فالخب ) :م

 :م اهنايعأب ال :ش ( اهلاماب ىضقت نويدلا نأل ) :م عفدلاب رمؤي ثيح نيدلا ضبقي نيدلا بحاص

 :م . هتدهع نع جورخلاب رمؤي هسفن ىلع رقأ نمو :ش ( هيلإ عفدلاب رمؤيف هسفن ىلع ارارقإ نوكيف)
 ( لوألا لاقو اًصضيأ هنبا اذه ) :م :رخآ صخشل يأ :ش ( رخآل ) :م لادلا حتفب :ش ( عدوملا لاق ولو)

 هدي عطقنا لوألل هرارقإ حص امل هنأل « لوألل لاملاب ىضق يريغ نبا هل سيل ) :م :لوألا نبالا يآ :ش

 لوألا نبالا يأ :ش (ابا لوألا ناك اذإ امك يناثلل هرارقإ حصي الف لوألا ىلع ارارقإ اذه نوكيف لاملا نع

 اذه نوكيف ‹ لالا نع هدي عطقنا) :م لوألل هرارقإ حص امل هنأل ؛ لوألل لام لاب يضقي يريغ نبا هل سيل

 :ش ( اًقورعم انبا ) :م لوألا نبالا يأ :ش (لوألا ناك ول امك يناثلل هرارقإ حصي الف ‹ لوألا ىلع رارقإ

 :ش ( حصف ) :م دحأ هب بذکی مل ينعي :ش ( هل بذکم ال لوألل رقآ نیح هنألو) :م هل محازم ال هنأل

 ملف ) :م لوألا نبالا وهو :ش ( بذكم هل ) :م يناثلا نبالل يأ :ش ( يناثلل رقأ نيحو ) :م هرارقإ يأ

 ام فصن نامض هيلع بجیف « هرارقإ يف رثؤی ال نأ يغبني هریغ بیذکت نأب ضرتعاو :ش ( حصي
 يضاقلا نم ةعيدولا ميلستب رقأ يذلاك ءاضق الب عيمحجلا عفد اذإ كلذ مازتلاباوباجأو . لرألل یدأ

 ًابذكم يناشلا رارقإلا يف ناك « ءاضقب عفدلا ناك نإ امآو « ييضاقلا هل رقآ نم ريل رقأ امدعب

 . رارقإلا همزلي الف ءاعرش



 ءيش اذهو ثراو نم الو ليفك مهنم ذخؤي ال هنإف ء ةئرولاو ءامرغلا نيب ثاريملا مسق اذإو : لاق

 ‹ ليفكلا ذخأي : الاقو - هللا همحر - ةفينح يبآ دنعو اذهو ملظ وهو « ةاضقلا ضعب هب طاتحا

 . هريغ اًنراو هل ملعن ال :دوهشلا لقي ملو « ةداهشلاب ثرإلاو نيدلا تبث اذإ اميف ةلأسملاو

 نيب ثاریملا مسق اذإو ) :م :اريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) م

 ذخؤي الو يآ :ش ( ثراو نم الو ) :م ءامرغلا نم يأ :ش ( ليفك مهنم ذخؤي ال هنإف « ةثرولاو ءامرغلا

 :ش ( ةاضقلا ضعب هب طاتحا ) :م ءيشلا ليفكلا ذخأ يأ :ش ( ءيش اذهو ) :م ثراو نم ليفك اًضيأ

 ليلد اذه :ش ( ملظ وهو ) :م هئاضق يف ةفوكلاب كلذك لعفي - هللا همحر -ىليل يبأ نبا ناكو

 -هللا همحر- ةفينح ابأ ةمئألا قبسأ مامإلا نأ ىلع صنو « بيصيو ىطخي دهتجملا نأ ىلع

 مدع يأ :ش ( اذهو ) :م بيصم دهتجم لك اولاق ثيح « لازتعالا لهآ بهذم نع ءارب هباحصأو

 . (-هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ) :مثراولاو ءامرخلا نم ليفكلا ذخأ

 - يعفاشلا لاق هبو « ليفكلا ذخأي ىتح مهيلإ لالا عفدي ال يأ :ش ( ليفكلا ذخاي :الاقو ) :م

 لب ؛ ليفكلا ذخأ بجي ال: رخآ لوق يف لاقو «- هللا همحر - دمحأو لوق يف - هللا همحر

 اًتومأم ثراولا ناك نإ : ليقو « الف الإو « بجو بجحي نم ثراولا ناک نإ : لیقو . بحتسي

 ‹ ثراولا ىلإ عفدلا اذهو : - هللا همحر- يكاكلا لاقو « بجي نومأم ريغ ناك نإو « بجيال

 . هيلإ لاملا عفدي ال هريغب بجحي ناك نإو « هريغب بجحي ال اًتراو ناك اذإ حصي اغنإ

 - فسوي يبأ دنع نيبيصنلا لقأ هيلإ عفديو « بجحي الو هبيصن فلتخي اًنراو ناك نإو

 يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو « نيبيصنلا رفوأ :- هللا همحر - دمحم دنعو « - هللا همحر

 بدآ» يف - هللا همحر - ديهشلا ردصلا هركذ «برطضم - هللا همحر - ةفينح يبأ لوقو « هجو

 .  يضاقلا

 :ش (هريغ اًتراو هل ملعن ال: دوهشلا لقي ملو « ةداهشلاب ثرإلاو نيدلا تبث اذإ اميف ةلاسملاو ) :م

 ليفك ذخأ الب لاما هيلإ عفدي « كلذ اولاق اذإ مهنأل ‹ هرخآ ىلإ . . دوهشلا لقي ملو هلوقب ديق

 هل ثراو ال : دوهشلا لوقي ىتح هثرإ تبشي ال - هللا همحر - ليل يبأ نبا دنعو « قافتالاب

 «هجو يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو « اًصضيأ ةروصلا هذه يف هدنع ليفكلا ذخأيو «هاوس

 . روصلا عيمج يف ليفكلا ذخأ بجي : هجو يف لاقو

 يف اولوقي ملو « ةثرولا ددع ىلعاودهشي ملو « رادلا هذه كلام نالف نبا هنآ اودهش اذإو

 ةدم يواحطلا ردقو « ىري ام ردق ىلع اًنامز مولتي يضاقلا نإف « هريغ اًتراو هل ملعن ال : مهتداهش

 ناك نإ هيلإ رادلا عفد رضحي مل نإو « مهنيب اميف تمسق هريغ ثراو رضح نإف لوحلاب مولتلا

 ا
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 عقي دق توما نأل؛ اًبئاغ اًيرغ وأ اًبئاغ اًئراو ةكرتلا يف نأ رهاظلاو . بيغلل رظان يضاقلا نآ امهل

 نم ةقفنلا بئاغلا ةآرما ىطعأ وأ هبحاص ىلإ ةطقللاو قبآلا عفد اذإ امك « ةلافكلاب طاتحيف ةتغب

 ىلإ موهوم قحل رخؤي الف ارهاظ وأ اًعطق تباث رضاحلا قح نأ :- هللا همحر -ةفينح يبألو .هلام
 ال هنيد يف عيبي ىتح دبعلا ىلع نيدلا تبثأ وأ هدي يف نمت ءارشلا تبثأ نمك « ليفكتلا نامز

 ةقفنلا فالخب« ءامرغلا دحأل لفك اذإ امك راصف ‹ لوهجم هل لوفكملا نألو«لفكي

 عفدي ال هنإف « خألاو دجلاك هريغب بجحي ناك نإو نبالاو بألاك اًتامرح بجحي ال نمرضاحلا

 فصنلا وهو « نيبيصنلا رفوأ هيلإ عفدي ةجوزلاو جوزلاك اًتاصقن بجحي نم ناك نإو « هيلإ
 هللا همحر - فسوي يبأ دنع نمشلاو عبرلا وهو امهلقأو « -هللا همحر - دمحم دنع عبرلاو

 . برطضم -هللا همحر- ةفينح يبأ لوقو «-

 رظان يضاقلا نأ ) :م :- هللا همحر - دمحمو - هللا همحر - فسوي يبأل يآ :ش ( امهل ) :م

 وأ ااغ اًتراو ةكرتلا يف نأ رهاظلاو ) :م بئاغ عمج ءايلا ديدشتو ةمجعملا نيغلا مضب :ش ( بيغلل

 تبثأ لجر ىلإ ةطقللا يضاقلا :ش ( عفد اذإ امك « ةلافكلاب طاتحيف ةنغب عقي دق توملا نأل ؛ اًبتاغ ايرغ

 ىلإ ) :م قبآلا دبعلا عفد اذإ امكو يأ :ش ( ةطقللاو قبآلا ) :م ًاليفك هنم ذخأي هنإف ‹ هبحاص هنآ هدنع

 بئاغلا ةأرما) :م ىطعأ اذإ امكو يأ :ش ( ىطعأ وأ ) :م اًطايتحا ًاليفك هنم ذخآأي هنإف :ش ( هبحاص

 ‹ حاكنلا مايقب رقيو عدوملا اهب رقي ةعيدو ناسنإ دنع ناك نأب جوزلا لام نم يأ :ش ( هلام نم ةقفنلا

 . اًطايتحا ًاليفك اهنم ذخأيو ةقفنلا اهل ضرفي هنإف

 فرعي يضاقلا ناك اذإ اميف :ش ( اعطق تباث رضاحلا قح نأ: - هللا همحر- ةفينح يبألو ) :م

 لمتحاو رخآ اًنراو يضاقلا فرعي مل اذإ اميف :ش ( ارهاظ وأ ) :م رضاحلا ريغ تيمل ثراو ال هنآ انيقي

 موهوم قحا ) :م رضاحلا قح يأ :ش ( رخؤي الف ) :م كلذك رمألا ناك اذإف « همدعو رخآلا دوجو

 ناكف «ةجحلا نم هدنع رهظ اجب لب « هراهظإب فلكمب سيل يضاقلا نأل :ش ( ليفكتلا نامز ىلإ

 يف عيبي ىتح دبعلا ىلع نيدلا تبثأ وأ هدي يف نمت ءارشلا تبثأ نمك ) :م هيلع اًبجاو رهاظلاب لمعلا

 . رخآ نيدو رخآ رتشم لامتحا عم نیدلا بر نم وأ يرتشملا نم يآ :ش ( لفي ال هنید

 ال هنأو ىلعألا ةجحلا ىلع اًضراعم ىندألا نوكي لامتحالا اذه ىلع ءانب ليفكلا ذخأ ولف

 مدقت امل كلذو « ليفكلا ذخأ زاوج مدع ىلع رخآ ليلد اذه :ش ( لوهجم هل لوفكما نألو ) :م زوجي

 . حصي الف لوهجم هل لوفكم ا انهو « ةلافكلا ةحص عنمت هل لوفكملا ةلاهج نأ

 ( ةقفنلا فالخب ) :م حصي ال هنإف « وه نم نيعي ملو :ش ( ءامرغلا دحأل لفك اذإ امك راصف ) :م
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 ‹ فالخلا ىلع هنأ حصألاو . ناتياور هيفف ةطقللاو قبآلا اأو . مولعم وهو تباث جوزلا قح نأل

 هل ناك اذهلو . تباث ريغ قحلا نأل ؛ عامجإلاب لفكي « دبعلا رارقإ وأ ةطقللا ةمالعب عفد نإ :ليقو

 نأ -هللا همحر- هبهذم نع فشكي اذهو « ليبسلا ءاوس نع ليم يا « ملظ :هلوقو . عني نآ

 ةنيبلا رخآلا ماقأو لجر دي يف رادلا تناك اذإو : لاق .ضعبلا هنظ امك ال« بيصيو ىطخي دهتجلا

 يف رخآلا فصنلا كرتو فصنلاب هل يضق بئاغلا نألف هيخا نيبو هنيب اًلاريم اهكرتو تام هابأ نآ

 هدي يف يه يذلا دي

 يف :ش ( تبباث جوزلا قح نأل ) :م ةقفنلا امأ لئاسملا نم هب دهشتسا امع باوج اذه :ش

 . ةلافكلا تحصف اًضيآ :ش ( مولعم ) :م جوزلا يأ :ش ( وهو )م ةعيدولا

 ال : ةياور يف لاق :ش ( ناتياور ) :م امهنم دحاو لك يفف يأ :ش ( هيفف ةطقللاو قبآلا امأو ) :م

 ىلع هنأ حصألاو ) :م ًاليفك هنم ذحأي نأ يلإ بحأ : ةياور يف لاقو « ًاليفك هنم ذخأي نأ بحأ

 حيحصلاو « «ريغصلا عماجلا حورش» يف اولاقو « ةنيبلاب قاقحتسالا رهظ اذإ روكذملا :ش ( فالخل ا

 . ةلأسملا كلت ىلع اًسايق حصي ال اولاق ام ىلعف ء-هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ىلوألا ةياورلا نأ

 قحلا نأل ؛ عامجإلاب لفكي ) :م هبلطي نمل هنإف :ش ( دبعلا رارقإ وأ ةطقللا ةمالعب عفد نإ ليقو ) :م
 :م كلذ لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م قاقحتسالا بجوي ال دبعلا لوق وأ ةمالعلا نأل :ش ( تباث ريغ

 . ءاضقلل ةنايص ليفكتلل هريخأت حصف « عفدلا نم يأ :ش ( عنمي نأ ) :م يضاقلل يأ :ش ( هل ناك)

 وبأ هلأس نيح «ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - ةفينح يبآ لوقو يأ :ش ( هلوقو ) :م

 ( ليبسلا ءاوس نع ليم يأ ملظ ) :م ءامرغلا نيب ثاريملا ةمسق ةلأسم نع - هللا همحر - فسوي

 فشكي ) :م هيف دهتجملا ىلع ملظلا قالطإ يأ :ش ( اذهو ) :م : هلوقب هركذ ال اديهمت هركذ امن إ :ش

 بيصو ئطخي دهتجلا نأ ) :م :- هللا همحر - ةفينح يبأ بهذم يأ :ش ( - هللا همحر -هبهذم نع

 هللا همحر - ةفينح يبأ بهذم ىلع « بيصم دهتجم لك نأ ةلزتعملا مهو :ش ( ضعبلا هنظ امك ال

 دلاخ نب فسويل لاق هنأ - هللا همحر - ةفينح يبآ نع لقن ام ببسب نظلا اذه يف اوعقو امنإو «-

 يف بيصم هانعم : انلق «دحاو هللا دنع قحلاو « بيصم دهتجم لك : - هللا همحر - يتمسلا

 - دمحم لاق دقف . لجو زع هللا دنع اًملاخم هداهتجا عقو نإو « اًباثم نوكي ىتح « داهتجالا

 هءاضق لعج ةنسلا أطخأ دقو هاضق دقف « امهنيب ىضاقلا قرفف اًتالث انعالت ول - هللا همحر

 .« وقتا »يف اذك « لجو زع هللا دنع قحلاب ۍطخی هنآ هاوتف عم «اًباوص

 لجر دي يف رادلا تناك اذإو ) :مريغصلا عماجل ا» [يف]- هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 هيخأ نوبو هنيب اًناریم ) :م رادلا يأ :ش ( اهكرتو تام ءابأ نأ ةنيبلا ) :م رخآ لجر يآ :ش ( رخآلا ماقأو

 ‹ هدي يف يه يذلا دي يف رخآلا فصنلا كرتو) :م رادلا فصنب يأ :ش (فصنلاب هل ىضق بئاغلا نألف
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 هدي يف يه يڏلا ناک نإ :الاقو . -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو « ليفكب هنم قث وڻوتسي الو

 كرتي الف نئاخ دحاجلا نأ امهل« هدي يف كرت دحجي مل نإو ‹ نيمأ دي يف لعجو هنم ذخأ « ادحاج

 اراتخم هنوك لامتحاو ادوصقم تيملل عقو ءاضقلا نأ هلو ‹ نيمأ هنأل رقملا فالخب هدي يف لاما

 مدع رهاظلاو ‹ يضاقلا ءاضقب عفترا دق هدوحجو أرقم ناك اذإ امك هدي ضقنت الف « تباث تيملل

 دقف لوقنم يف ىوعدلا تناك ولو . يضاقللو هل ةمولعم ةثداحلا ةروريصل لبقتسملا يف دوحجلا

 اذهلو ‹ اهسفنب

 (اذهو) :م ليفك ديلا يذ نم ذخؤي ال يأ :ش ( ليفكب ) :م ديلا بحاص نم يأ :ش ( هنم قثوتسي الو

 مدعو . :ش (-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع) :م هدي يف نم دي يف رحآلا فصنلا كرت يأ :ش

 هانركذ يذلا يف فالخلاو « عامجإلابف انه ليفكلاب قاثيتسالا

 حاج هدي يف يه يذلا ناك نإ ) :م :-هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ يأ :ش ( الاقو ) م

 دحجي مل نإو ) :م بئاغلا مدقت ىتح :ش ( نيمأ دي يف لعجو ) :م ليفكلا هنم ذخأ يآ :ش ( هنم ذخأ

 دحاجلا نأ ) :م -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل ) :م نيمأ هنأل :ش ( هدي يف كرت

 ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م هدي يف كرتف :ش ( نيمأ هنأل رقملا فالخب «هدي يف لاملا كرتي الف « نئاخ

 اذهلو ‹ تيملل ءاضق ثرإلاب ءاضقلا نأل :ش ( ةوصقم تيملل عقو ءاضقلا نأ ) :م -هللا همحر-

 تيملل اراتخم ) :م ديلا بحاص نوک يأ :ش ( هنوک لامتحاو ) :م هایاصو ذفنیو هنم هنوید يضقي

 نم ديب لاملا نوک نأل « هنوک لامتحاو لاق اغنإو « هل راتخم ريغ نم دیقب :ش ( هدي ضقنت الف « تباث

 . يعطقب سيل تيم ا رايتخاب هديب ول

 اغنإ هنإف :ش ( أرقم ) :م هديب نم :ش ( ناک اذإ امک ) :م هب یفتکاف بولطملا دیفي كلذ لامتحاو

 . كلذك هديب يقابلا كرتي

 ءاضقب عفترا دق ) :م دوحجلا ةنايخلا نأ ههجوو « هاركذ امع باوج اذه :ش ( هدوحجو ) :م

 يأ :ش ( هل ةمولعم ةثداحلا ةروريصل لبقتسملا يف دوحجلا مدع رهاظلاو ) :م همزال اذكو :ش ( يضاقلا

 ولو ) : :م ةجحلاب كلذ لاز دقو « هيلع رمألا هابتشال دحج اإ هنآ رهاظلاف :ش ( يضاقللو ) :م نبالل

 . اهلاحب ةلأسملاو :ش ( لوقنم يف ىوعدلا تناك

 ؛قافتالاب ) :م هدي يف يذلا نم يآ :ش ( هنم ) :م رخآلا فصنلا يآ :ش ( ذخؤي :ليق دقف ) :م

 وأ ةنايخ امإ هيف فرصتي ابر دحج ال هنأل لوقلا يف يأ :ش ( هيف غلبأ عزنلاو ظفحلا ىلإ هيف جاتحي هنأل

 . ظفحلا يف غلبأ هنم ذخألاف ‹هکلم هنآ همعزل

 اهسفنب ةنصحم راقعلا نوكلو يأ :ش ( اذهلو «اهسفنب ةنصحم اهنأل ؛راقعلا فالخب ) :م
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 معلاو خألاو مألا يصو مكح اذكو « راقعلا نود بئاغلا ريبكلا ىلع لوقنملا عيب يصولا كلي

 رهظأ هيف - هللا همحر - ةفينح يبأ لوقو « اًضيأ فالخلا ىلع لوقنملا :ليقو . ريغصلا ىلع

 ال اهعطقل بصن اغنإ يضاقلاو « ةموصخلا ءاشنإ هنأل ليفكلا ذخؤب ال اغنإو  ظفحلا ىلإ هعجاحل

 نأل ؛ ءاضقلا كلذب هيلإ فصنلا ملسيو ةنيبلا ةدأعإ ىلإ جاتحب ال بئاغلا رضح اذإو « اهئاشنإل

 هل يضقملا نأل ؛ اًتسيع وأ ناك اًتيد هيلع هل قحتسي اميف نيقابلا نع امصخ بصتني ةثرولا دحأ

 وه اغنإ هيلعو

 ىلع معلاو خألاو مالا يصو مكح اذكو « راقعلا نود بئاغلا ريبكلا ىلع لوقنملا عيب يصولا كلم ) :م

 مهلو فرصتلا ةيالو مهل سيل ذإ ركذلاب مهصخ اغنإو « ريبكلا ىلع ضورعلا عيب نم :ش (ريغصلا

 بيصن ذحخؤي ال ينعي :ش ( اًضيأ فالخلا ىلع لوقنملا :ليقو ) :م ظفحلا باب نماذهو « ظفحلا ةيالو

 - ينشورتسألا لاقو . امهل اقالخ - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق ىلع هيلع ىعدملا دي نم بئاغلا

 هدي نم بئاغلا بيصن ذخؤي امهلوق ىلع نآ كش الف لوقنملا امآو : «هلوصف» يف - هللا همحر

 هللا همحر - ةفينح يبأ لوق ىلع - هللا مهمحر -خياشملا فلتخاو . لدع يدي ىلع عضويو

 . هدي نم عزنی : مهضعب لاقو «هدی نم عزنی ال : مهضعب لاق «-

 راقعلا يف هلوق نم :ش ( رهظأ ) :م لوقنملا يف يأ :ش ( هيف - هللا همحر - ةفينح يبأ لوقو ) :م

 هيلع اًتومضم ناک هدي نم عزنی ملاذإف ‹ ظفحلا ىلإ لوقنملا ةجاح يأ :ش ( ظفحلا ىلإ هتجاحل) :م

 :ش ( ليفكلا ذخؤي ال انإو ) :م رثكأ عزنلا مدع يف ظفحلا ناكف < هيلع اًتومضم قبي مل هنم عزن اذإو

 :ش ( ةموصخل ا ءاشنإ هنأل ) :م ليفكلا ذخأ هانعمو « ليفكب هنم قثوتست الو « هلوق ىلإ عجار اذه

 مل يضاقلاو ةموصخلا أشنتف هبلاطي يضاقلاو ‹ هئاطعإب هسفن حصت ال دق يقابلا هديب نم نأل

 عطقل يأ :ش ( اهعطقل بصن افإ يضاقلاو) :م هلوق ىنعم وهو « اهعطقل لب اهئاشنإل بصني

 . ( اهئاشنإل ال ) :م ةموصخل ا

 ‹ ليفكلاب هبلاطي رضاحلا وه مصخلا نوكيف « كلذل بصني مل يضاقلا نأ به : ليق نإف

 . هئاطعإب همکحب اهعطقي يضاقلاو

 انه اه ليفكلا بلط اذكه ليلدلا بيكرت لعجي : هلوقب هنع - هللا همحر - لمكألا باجأ

 ‹ هل أشنم ناك ءيشل اًحفار هانضرف املف « اهعفرو ةموصخلا عطقل عورشم وهو ةموصخ ءاشنإ

 « ال مأ ةنيبلا ةداعإ ىلإ فلكي له هبيصن ذخأو :ش ( بئاغلا رضح اذإو ) :م . لطاب فلخ اذهو

 :م ديلا يذ نم هبيصن ذخأ يف :ش ( ةنيبلا ةداعإ ىلإ جاتحي ال ) :م : - هللا همحر- فنصأملا لاقف

 دحأ نأل ) :م بثاغلا هيخألو هل تناك رضاحلا ةنيب نأل :ش ( ءاضقلا كلذب هيلإ فصنلا ملسیو)

 . تيملل يأ :ش ( هل قحتسي اميف نيقابلا نع امصخ بصتني ةثرولا

 وهامنإ هيلعو هل يضقملا نأل ؛ اتيص وأ ناك اتيد ) :م ناك ءاوس تيما ىلعو يأ :ش ( هيلعو ) :م
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 هنأل؛ ‹ هسفنل ءافيتسالا فالخب ‹ كلذ يف هنع ةفيلخ حلصي ةثرولا نم دحاوو « ةقيقحلا يف تيما

 تماق اذإ امك راصو « هبيصن الإ يفوتسي ال اذهلو « هريغ نع ابان حلصي الف ‹ هسفنل هيف لماع
 هركذ . هدي يف لكلا ناك اذإ ةثرولا دحأ ىلع لكلا قاقحتسا تبثي امنإ هنأ الإ تيملا نيدب ةنيبلا

 :لاق نمو :لاق. هدي يف ام ىلع ءاضقلا رصتقيف ديلا نودب امصخ نوكي ال هنأل ؛٠ عماجلا »يف

 ءةاكزلا هيف ام ىلع وهف ةقدص نيكاسملا يف يلام

 رمألا :ش ( كلذ يف ) :م تيملا نع يأ :ش ( هنع ةفيلخ حلصي ةثرولا نم دحاوو « ةقيقحلا يف تيما

 - هللا همحر-فاصخلاو - هللا همحر - مالسإلا رخف رايتخاو - هللا همحر- فنصملا رايتخا وهو

 اذإ دمعلا لتق يف -هللا همحر -ةفينح يبأ لوق سايق ىلع ةنيبلا ةداعإب فلكي : لاق نم مهنمو

 . ةنيبلا ةماقإ ىلإ جاتحي «بئاغلا رضح مث اًدمع هاب لتق اًنالف نأ : ةنيبلا رضاحلا ماقأ

 زاجو ‹تيمل اك ناك ةفالخلل مهدحأ حلص ول : لاقي امع باوج :ش ( ءافیتسالا فالخب ) :م

 :م ءافيتسالا نأ : باوجلا ريرقت . عامجإلاب هبيصن ىوس هيلإ عفدي ال نكل تيم اك عيمحملا ءافيتسا هل

 نع ابان حلصي الف هسفنل هيف لماع ) :م يفوتسملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م كلذ فالح :ش ( هسفنل )

 روظحم الو داز امیف رف هریغ نع اًبئانو « هبيصن يف هسفنل ًالماع نكيلف : لوقي نأ لئاقلو : :ش ( هریغ

 . هف

 لبقي ال كلذك ناك امو عامجإلاب هبيصن ىوس هيلإ عفدي ال نكل : لاق لئاسملا يف : هباوجو

 ال ) :مهريغل اًبثان نوكي نأ حلصي ال هسفنل لماعلا نوك لجألو يأ :ش (اذهلو) :م كيكشتلا

 ‹ لكلاب يضقي هنإف :ش ( تيملا نيدب ةنيبلا تماق اذإ امك راصو « هبيصن الإ ) :م رضاحلا :ش (يفوتسي

 ىلإ امصخ بصتني ةثرولا دحأ نأل : هلوق نم ءانثتسا :ش ( هنأ الإ ) :م هسفن بيصن الإ ذخأي الو

 عيمج يف اًمصخ وه نوكي تيملا ىلع اًتيد ةثرولا دحأ ىلع دحأ ىعدا ول هنأ ينعي « هيلعو هل هلوق
 هنأ الإ : هلوق ىنعم وهو « هدي يف اهعيمج ةكرتلا تناك نإ ةثرولا عيمج ىلع ءاضق نوكي ال ةكرتلا

 ) :م ةكرتلا لك يأ :ش ( لكلا ناك اذإ ةثرولا دحأ ىلع لكلا قاقحتسا تبثي امنإ ) :م نأشلا نأ الإ يأ

 يف ةداهشلا باب يف ريبكلا عماجلا »يأ :ش ٠( عماجلا» يف هركذ ) :ءرضاحلا دي يف يأ :ش (هدي يف

 ( هدي يف ام ىلع ءاضقلا رصتقيف ديلا نودب امصخ نوكي ال ) :م رضاحلا نأل يآ :ش ( هنأل ) :م ثيراوملا

 امصخ ةثرولا دحأ بصتني اغإو « ديلا يذ ىلع الإ هج وتي ال نيعلا ىوعد نأ : «يفاكلا» يفو :ش

 ‹ امصخ بصتتني ةثرولا دحأ نإف «نيدلا ىوعد فالخب اذهو « هدي يف يعدملا ناك اذإ نيقابلا نع

 . (ةريخذلا»و «طيحملا» يف هركذ اذكو « ةكرتلا نم ءيش هدي يف نكي مل نإو

 نأ هيلع بجي يآ :ش (ةاكزلا هيف اس ىلع وهف ةقدص نيكاسللا يف يلام : لاق نمو :لاق )م

 لاومأو مارس ار نيدقلاك ه ةاكزلا اهيف بجي يتلا لاومألا سجا نم هكاي ام ىمجب قلعت

 اذإ : اولاقاذهلو « هنم ليلقلاو « ةاكزلا لام سبح وه ربتعملا نأ الإ ء ال مآ باصنلا غلب ةراجتلا
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 رفز لاق هبو «لکلاب قدصتلا همزلي نأ سایقلاو « ءيش لك ٹلث ىلع وهف هلام ثلثب یصوآ نإو

 باجيإب ربتعم دبعلا باجيإ نآ ناسحتسالا هجو . ةيصولا يف امك لاملا مسا مومعل - هللا همحر -

 . لالا نم ةقدصلا هيف عراشلا بجوأ ام ىلإ هباجيإ فرصنيف ىلاعت هللا

 هردقب قدصتلا همز هنيد هب ىضق نإف «هب قدصتلا همزل هلام طيحي نيد هيلعو هلام قدصتي نأ رذن
 ثاثأو قيقرلاو راقعلاك ةاكزلا اهسنج ىف بجي ال ىتلا لاومألاب قدصتلا بجي الو « هكلمت دنع

 ۰ ۰ . كلذ ريغو ةلذبلا بايثو لزانلا
 همزلي نأ ) :م اًضیآ لوألا يف :ش ( سایقلاو ‹ ءيش لک ثلث ىلع وهف هلام ثلثب یصوأ ناو ) :م

 همحر-يعفاشلا لوق وهو :ش (- هللا همحر - رفز لاق ) :م سايقلاب يآ :ش ( هبو لكلاب قدصتلا

 - يعفاشلاو -هللا همحر- رفز لدتساو « - هللا امهمحر- يثيللاو يعخنلا لوق وهو « - هللا

 . < هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نم » : ءا هلوقب - هللا همحر

 كلامو يرهزلالاقو ءرذنلاو ةيصولا نيب قرفلا انيب دقو « هب لوقن نحنانأ :هنع باوجلاو
 يبأل لاق ةي هنأ يور امل ءال مأ اًفويز ناك ءاوس « هلام ثلثب قدصتي : - هللا مهمحر- دمحأو

 ا لاقف « يلام نم علخنأ نأ ةي هللا لوسر اي يتبوت نم نإ : لاق نيح - هنع هللا يضر- ةبابل

 . عازنلا لحم وه سيلو « رذنب سيل هنأ هيلع باوحلاو « « ثلثلا كئزجي : ١

 [يف ] فسوي وبأ ركذ :ريغصلا عماجلا حرش» يف - هللا همحر- ثيللا وبأ هيقفلا لاقو

 ةقدص نيكاسملا يف يلام : لاق اذإ هنآ هسفن نعو « - هللا همحر- ةفينح يبأ نع هاكح «يلامألا»

 كلام لوق يفو «لاومألا عيمج ىلإ فرصنا ةقدص كلمأ ام : لاق اذإو « ةاكزلا لام ىلإ فرصنا

 . هلام ثلثب قدصتي : - هللا همحر-

 :-هللا همحر- يبعشلا نع يورو . نيميلا ةرافك هيلع : - هللا همحر- يعفاشلا لوق يفو

 قدصتلا يف ساقلا هجو «- هللا همحر- ثيللا يبآ هيقفلا ظفل انه ىلإ .ءيش هيلع بجي ال هنأ

 ۰ . هللا همحر- رفز هلاق ام« لكلاب

 ةاكزلا هيف بجي ال امو « ةاكزلا هيف بجت ام لوانتي ماع هنإف :ش ( لالا مسا مومعل ) :م

 الو « لكلا ىلإ فرصني هلام ثلشب ىصوأ اذإ هنإف :ش ( ةيصولا يف امك ) :م لكلا ىلإ فرصنيف

 هللا باجيإف :ش ( ىلاعت هللا باجيإب ربتعم دبعلا باجيإ نأ ناسحتسالا هجو ) :م ةاكزلا هيف اب صتخي

 يأ :ش ( هباجيإ فرصنيف ) :م دبعلا باجيإ اذكف « ةاكزلا لام ىلإ فرصني لاملا قلطم يف ةقدصلا

 بجوي مل ثيح فاكتعالا دري الو :ش ( لالا نم ةقدصلا هيف عراشلا بجوأ ام ىلإ ) :م دبعلا باجيإ

 فوقولا سنج نم وهو « ةدابع ةعامج دجسم يف ثبل هنأل ربتعم وهو « هسنج نم عرشلا يف

 . « ةعاطلا يف رذنلا » باب يف يراخبلا هجرخأ (۱)
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 مازتلا رهاظلا نألو ‹ لام نود لاب صتخت الف «يهك ةفالخ اهنأل ؛ثاريملا تخاف ةيصولا امآ

 ىلإ فرصنيف « ءانغتسالا لاح يف عقتف ةيصولا امأ. ةاكزلا لام وهو هلام لضاف نم ةقدصلا

 ذإ ‹ ةقدصلا ببس اهنأل ؛- هللا همحر - فسوي يبأ دنع ةيرشعلا ضرألا هيف لخدتو « لكلا

 ةنؤملا ببس اهنأل لخدت ال - هللا همحر - دمحم دنعو . هدنع ةحجار ةيرشعلا يف ةقدصلا ةهج

 ٠ ام :لاق ولو . ةنؤم ضحمتي هنأل؛ عامجإلاب جارخلا ضرأ لخدت الو « هدنع ةحجار ةنؤملا ةهج ذإ
 ‹ لاملا ظفل نم معأ هنأل ؛ لام لك لوانتي :ليق دقف ‹ نيكاسملا يف ةقدص هكلمأ

 ةعامج دجسمب صتخا اذهلو «ةالصلا تاقوأ راظتنا هنأل ‹ ةالصلا ىنعم يف هنأل وأ « تافرعب

 . ةالصلا يف هنأك ةالصلل رظتنملاو

 نأ ةثارولاك يأ :ش ( يهك ةفالخ ) :م ةيصولا نأل يآ :ش ( اهنأل ثاريملا تخاف ةيصولا امأ ) :م

 ( لام نود لاب ) :م ةيصولا يأ :ش ( صتخت الف ) :م توما دعب ام ىلإ اًفاضم كيلمت امهنم لك يف
 لاح نم رهاظلا نألو يأ « رخآ ليلد :ش ( رهاظلا نالو ) :م ةاكزلا لاب صتخي ال ثاريم لاك :ش

 هب موقت ام ىلإ ةجاحلا ةنظم ةايحلا نأل :ش ( ةاكزلا لام وهو هلام لضاف نم ةقدصلا مازتلا ) :م رذانلا

 . ةاكزلا لامي رذنلا صتخيف ةيلصألا هجئاوح

 لك يأ :ش ( لكلا ىلإ فرصنيف ) :م لاومألا نع :ش ( ءانغتسالا لاح يف عقتف ةيصولا امأ ) :م

 (اهنأل ؛- هللا همحر- فسوي يبأ دنع ةيرشعلا ضرألا ) :م رذنلا يف يآ :ش ( هيف لخدتو ) :م لاومألا

 ةلزنمب ةيرشعلا ضرألا تناكف ءرشعلا يهو :ش ( ةقدصلا ببس ) :م ةيرشعلا ضرألا نأل يأ :ش

 . ةقدصلا اهيف بجي يتلا ةاكزلا لام سنج نم اهنآ ثيح نم ةراجتلا لام

 (ةقدصلا ةهج ذإ ) :م :- هللا همحر- فنصملا لاقف «ثيدحلاب ةنؤملا ينعي رشع يف لاقي الو

 . هللا همحر- فسوي يبآ دنع يأ :ش ( هدنع ةحجار ةيرشعلا يف ) :م ةدابعلا يأ :ش

 ليوأت ىلع ةيرشعلا ضرألا نأل يأ :ش ( اهنأل لخدت ال :- هللا همحر - دمحم دنعو ) :م
 يأ :ش (هدنع ةحجار ةنؤملا ةهج ذإ ةنؤملا ببس ) :م ( يبر اذه هلوق يف امك « ربخلا ريكذتل وأ ناكللا

 عم -هللا همحر-ةفينح يبأ لوق -هللا همحر- يشاترمتلا مامإلا ركذو « -هللا همحر- دمحم دنع

 نأل :ش (عامجإلاب جارخلا ضرأ ) :م رذنلا يف يأ :ش ( لخدت الو ): م :- هللا همحر- دمحم

 . لخدي الو : هلوقب قلعتي :ش ( ةنؤم ضحمتي هنأل ) :م هلوقو ءاينغألا مهيفو ةلتاقملا هفرصم

 يبآ ةياور وهو :ش ( لام لك لوانتي : ليق دقف « نيكاسملا يف ةقدص هكلمأ ام : لاق ولو ) :م

 نبدمحم بهذ هيلإو «يلامألا» يف هركذ - هللا همحر- ةفينح يبأ نع - هللا همحر- فسوي

 ىلعو لاملا ىلع قلطي كلملا ذإ :ش ( لالا ظفل نم معا هنال ) :م- هللا همحر- يناديملا ميهاربإ

 نإ رح هدبع :لاق ولام فالخب « ةعتملا كلمو صاصقلا كلمو « حاكنلا كلم : لاقي «هريغ
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 ؛مومعلا ىلع يقبف ‹ كلملا ظفل يف صصخم الف « لالا ظفلب صتخم وهو «عرشلا باجيإ ديقملاو

 لام هل نكي مل اذإ مث ءرم ام ىلع ةجاحلا نع لضافلا نيظفللاب مزتلملا نأل ؛ ءاوس امهنأ حيحصلاو

 ؛ كسمأ ام لشثب قدصت ايش باصأ اذإ مث « هتوق كلذ نم كسي باجيإلا تحت لخد ام ىوس

 نأل

—— 
 يف هركذ كلملا ظفل ىلع صن نإو « ةاكزلا لام ىلإ فرصني كلذ نإف « اًمهرد نيسمح الإ كلمأ

 نم ىنثتسملا نأ لدي مهاردلا ءانثتسا ذإ « لالا كلملا نم دارملا نأ ءانثتسالا ةنيرقب نأل ««عماجلا»

 امع باورج اذه ‹ ةروسكملا ءايلا ديدشتب :ش (ديقملاو ) :م -هللا همحر- يبوبحملا هركذ اذك

 بجاولا رابتعالا نع جورخ ميمعتلا ةدايزف ¢ ةاكزلا لاومأب عرشلا يف ةديقم لاومألاب ةقدصلا لاقي

 :م عرشلا باجيإ ةاكزلا لاب ديقملا يآ :ش ( عرشلا باجيإ ) :م ديقملا نأ باوحلا ريرقتو « ةياعرلا

 ٠١۳( ةيآلا : ةبوتلا) € ةقدص مهلاومأ نم ذخ # : لجو زع هللا لاق :ش (لاملا ظفلب صتخم وهو)

 هيفو :ش (مومعلا ىلع يقبف ) :م ةاكزلا لاومأب ًاصيصخت كلملا ىلإ اًقاضم ةقدصلا باجيإ لجو زع

 . عرشلا باجيإب اربتعم دبعلا باجيإ نوكي ال ذئنيح هنأل ؛ رظن

 ينعي « هيف نحن اميف :ش ( ءاوس ) :م كلم امو يلام» ظفل نأ يأ :ش ( امهنأ حيحصلاو ) :م

 رایتخا وهو «هطوسبم» يف هرکذ -هللا همحر-ةمئألا سمش رايتخا وهو ‹ءةيوكزلا لاومألاب ناصتخی

 . يازلا حتفب مزتلملا :ش ( ةجاحلا نع لضافلا نيظفللاب مزتلملا نأل ) :م ؛-هللا همحر-يخلبلا ركب يبأ

 نايبب نيكاسملا يف ةقدص كلمأ ام : هلوقو « ةقدص نيكاسملا يف يلام : هلوق نيظفللاب دارأو

 . ةجاحلا نع لضافلا لاما يف اعرش دبعلا ىلع بجت امنإ ةقدصلاو « ةقدصلاب مزتلملا نأ اذه

 ظفل صتخا كلذلف « ةاكزلا لام ةجاحلا نع لضافلاو « هسفن ىلع دبعلا باجيإ يف اذكو

 ) :م -هللا همحر- ةمالعلا يخيش طخب اذكه « ةقدصلا ظفل ناسل ةلالدب ةاكزلا لامب لالاو كلما

 . (رمام ىلع

 باجيإ نأ هلوقب ناسحتسالا هجو نم ركذام ىلإ ةراشإ : -هللا همحر- ىكاكلا لاق :ش

 باجيإ ديقملاو) :م هلوقب هجولا كلذ لطبأ هنأل «حضاوب سيلو «ىلاعت هللا باجيإب ربتعم دبعلا

 . “هلام لضاف نم ةقدصلا مازتلا رهاظلا نألو» : هلوق ىلإ ةراشإ هلعلو ء لامل ا ظفلب وهو:ش ( عرشلا

 هذه هتجاح نل :ش ( هتوق كلذ نم كسي باجيإلا تحت لخد ام یوس لام هل نکی مل اذ مث ) :م

 نأل كسمأ ام لثمب قدصت) :م ايندلا نم ءيش هل لصح اذإ ينعي :ش ( ايش باصأ اذإ مث ) :م هموي نم
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 فرتحملا :ليقو. هيف سانلا لاوحأ فالتخال هللا همحر دمحم ردقي ملو « ةمدقم هذه هتجاح

 ةدم يف توافتلا بسح ىلع ةنسل عايضلا بحاصو«رهشل ةلغلا بحاصو مويل هنوق كسي
 ىصوأ نمو : لاق . هلام هيلإ عجري ام ردقب كسم ةراجتلا بحاص اذه ىلعو. لالا ىلإ مهلوصو

 ليكولا عيب زوجي الو« زئاج عيبلاو يصو وهف « ةكرتلا نم اًئيش عاب ىتح ةياصولاب ملعي ملو هيلإ
 ةياصولا نأل ؛ اًضيأ لوألا لصفلا يف زوجي ال هنأ - هللا همحر - فسوي يبأ نعو « ملعي ىتح

 .ةلاكولا يهو « هلبق ةبانإلاب ربتعتف « توملا دعب ةبانإ

 ةخيص ىلع :ش ( - هللا همحر - دمحم ردقي ملو ) :م اهريغو ةقدصلا ىلع :ش ( ةمدقم هذه هتجاح

 ةرشكب :ش ( هيف سانلا لاوحأ فالتخال ) :م كسي ام رادقم «طوسبملا» يف نيبي مل ينعي لوهجلا

 . اهتلقو لايعلا

 موي قفني ام ىلإ لصت هدي نأل « موي ةقفن لجأل يأ :ش ( مويل هتوق كسي فرتحملا :ليقو ) :م
 :ش (رهشل) :م اهرجؤي يتلا تويبلاو تيناوحلاو رودلا باحص يأ :ش ( ةلغلا بحاصو ) :م اًمويف

 ةعيضلا بحاص كسي يأ :ش ( ةنسل عايضلا بحاصو ) :م دحاو رهشل هروق لجأل هنم كسي يأ

 ةدم يف توافتلا بسح ىلع ) :م ةنسف ةنس قفني ام ىلإ لصي امنإ ناقهدلا دي نأل « ةنس توق لجأل

 ىلعو ) :م ةنس رخآ يف ةراتو ‹ ةنس فصن ىنعم دنع لاملا ىلإ لصي ةرات :ش ( لاملا ىلإ مهلوصو

 ًرابتعا :ش ( هلام هيلإ عجري ام ردقب كسمي ةراجتلا بحاص ) :م رابتعالا اذه ىلعو يأ :ش ( اذه
 . لاملا ىلإ مهلوصو توافتل

 :ش ( هيلإ ىصوأ نمو ) :م :(ريغصلا عماجلا يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 نم اًئيش عاب ىتح ) :م يصو هنأ ملعي ملو يآ :ش ( ةياصولاب ملعي ملو ) :م لوهجملا ةخيص ىلع

 ىلع ليكوتلا فقوتل ليكو هنإ :ش ( ملعي ىتح ليكولا عيب زوجي الو « زئاج عيبلاو يصو وهف «ةكرتلا
 . ةياصولاك « ملعلا ىلع ليكوتلا فقوتيال :- هللا همحر -دمحأ لاقو . ملعلا

 دهشي ىتح « ةلاكولا نع ايهن نوكي الو « زئاج وهف عابف ناسنإ هملعأ اذإف ؟عماجلا» يفو
 تبثي امهدنع نأ هح ورش یفو « هيف - هللا همحر - دمحم ظفل اذه « لدع لجر وأ نادهاش هدنع

 . ةلاك ولاك كلذ ريغ وأ ارح وأ ادبع وأ اًقساف وأ الدع ناك ءاوس « دحاولا ربخب لزعلا

 عيب زوجي ال ينعي :ش ( ًاضيأ لوألا لصفلا يف زوجي ال هنأ :- هللا همحر - فسوي يبآ نعو ) :م

 ةبانإلاب ربتعشف توم ا دعب ةبانإ ةياصولا نأل ) :م ةلاكولاب ارابتعا ةياصولاب ملعلا : ليق « اضيأ يصولا

 . ةلاكولا يه توملا لبق ةبانإلا يأ :ش ( ةلاكولا يهو ) :م توملا لبق يأ :ش ( هلبق

 « هسفن نع اًبئان يصولا لعج يأ « ةبانإ ةياصولا نأل : هلوق : - هللا همحر - يكاكلا لاق

 يه لب « سانلا نيب ةلوادتملا ةغللا بتك يف دجوي مل هسفن نع اًبثان ريغلا لعج ينعي ةبانإلاو
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 ىلع فقوتي الف « ةبانإلا نالطب نامز ىلإ اهتفاضإل ةفالخ ةياصولا نأ رهاظلا ىلع قرفلا هجوو
 ٠ ملعلا ىلع فقوتيف « هنع بونملا ةيالو مايقل ةبانإف ةلاك ولا امأ ثراولا فرصت يف امك ملعلا

 ‹ يصوملا زجعل توفي لوألا يفو ‹ لكوملا ةردقل رظنلا توفي ال ملعلا ىلع فقوت ول هنأل اذهو

 ةلاكولاب سانلا نم هملعأ نمو

 باتكلا بحاص ىلع بيع اذهلف . عجر يأ هللا ىلإ بانأ مهلوقك « عوجرلا ىنعمب اهيف ةلمعتسم

 سيل : «ةياهنلا » بحاص ةمالعلا يخيش لاق « هسفن نع اًبثان ريغلا لعج ىنعمب « ةبانإلا لامعتسا

 ‹ مورلا ةروس يف «فاشكلا» يف كلذ يف اهلمعتسا «فاشكلا» بحاص ذإ بيع عضوم وه اذه

 . ىهتنا ؛ ةغللا يف ةجح هلوق ىفكو

 «يماقم ماق يأ نالف ينع بان : لاق يرهوجلا نإف ءةلاوحلا هذه ىلإ جاتحي ال : تلق

 . فنصملا لوق ةحص هنم جرختسيو

 (ةبانإلا نالطب نامز ىلإ اهتفاضإل ةفالخ ةياصولا نأ رهاظلا ىلع ) :م امهنيب :ش ( قرفلا هجوو) :م

 تومب ملعي ملو عيبلاب :ش ( ثراولا فرصت يف امك ملعلا ىلع فقوتي الف ) :م توملا دعب وهو :ش

 :ش (اذهو « ملعلا ىلع فقوتيف « هنع بونم ا ةيالو مايقل ةبانإف ةلاكولا امأ ) :م . حيحص هنإف ثروملا

 . هيلع ةيصولا فقوت مدعو ملعلا ىلع ةلاكولا فقوت يأ

 ضعب يفو « ملعلا ىلع يأ :ش ( ملعلا ىلع فقوت ول ) :م ليكوتلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 يفو ‹ لكوملا ةردقل رظنلا توفيال) :م ملعلا ىلع ةلاكولا تفقوت يأ هيلع تفقوت ول اهنأل خسنلا

 زجعل رظنلا توفي ملعلا ىلع فقوت ول ةياصولا نم لوألاب دارأ :ش ( يصوملا زجمعل توفي لوألا

 اذإ ةلاكولاب ملعلا لبق فرصتلا زاوج مدع نم هركذ يذلا اذه نأ ملعا مث « هتردق مدعل « يصوملا

 نأل « ملعلا نودب تبثي ال اًدصق ناك نإ « ةراجتلاب دبعلاو يبصلا نذإ كلذكو « ةدوصقم تتبث

 . ملعلا نودب روصتي ال مالعإلاو « مالعإلا ينعي ءناذآلا نم نذإلا

 لكوملا لوقي نأ وحن : ناتياور هيفف « فرصتلاب رضاحلا رمأ نمض يف ةلاكولا تتبث اذإ امأ

 بحاص نأ هملعأو «هيلإ دبعلاب لجرلا بهذف « كنم نالف هعيبيف نالف ىلإ يدبعب بهذا : لجرل

 - دمحم رکذ« هنم هارتشاو كلذب هريخي مل نإو «هنم هؤارش حص هارتشاف « هعیبب هرمأ دبعلا

 . عئابلا ةفرعمك ليكوتلاب يرتشملا ةفرعم لعجو « زئاج عيبلا نأ «ةلاكولا» باتك يف -هللا همحر

 ‹ ملعلا نودب حصي ال يدصقلا لزعلا امأو « عيبلا زوجي ال هنأ «تادايزلا» باتك يف ركذو

 . يحلا كلذكو « كلذ وحنو « لكوملا تام اذإ امك « هنودب حصي مكحلاو

 سانلا مسا قلطأ :ش ( ةلاكولاب سانلا نم ) :م ليكولا ملعأ نم يأ :ش ( هملعأ نمو ) :م
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 هدنع دهشي ىتح ةلاكولا نع يهنلا نوكي الو: لاق .رمأ مازلإ ال قح تابثإ هنأل؛ هفرصت زوجي

 نم هنأل ؛ ءاوس لوألاو وه : الاقو. هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو « لدع لجر وأ نادهاش

 دحأ طرتشيف « هجو نم ةداهش نوكيف مزلم ربخ هنآ هلو . ةيافك اهيف دحاولا ربخبو تالماعملا

 ةرابعك هترابع نأل ؛لك ىلا لوسر فالخبو ‹ لوألا فالخب « ةلادعلا وأ ددعلا وهو اهيرطش
 فالخلا اذه ىلعو « لاسرإلا ىلإ ةجاحلل لسرملا

 :ش ( رمأ مازلإ ال قح تابثإ هنأل « هفرصت زوجي ) :م ملسم وأ رفاك وأ ریبک وأ ریغص زیم لک لوانتیل
 يفو . فاك هيف دحاولا لوقف كلذك ناك امو « مازلإلا نم ءيش ىلع لمتشي ال ضحم قالطإ يأ

 ‹ تابراضملاو « تالاكولاك « اهيف مازلإ ال تالماعملا : - هللا همحر - «ةمئألا سمش لوصأ»

 . دحاولا ربخ اهيف يفكي ةراجتلا يف دبعلل نذإلاو

 اذهو « دحاولا ربخب اهنع لزعلاو ةلاكولا تبثي ال -هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا لاقو

 دهشي ىتح ةلاكولا نع يهنلا نوكي الو ) :م ةداهشلا ظفل هيف طرتشي ال اذهلو « تالماعملا باب نم

 ظفل ذإ « رابخإلا ةداهشلا نم دارملاو :ش (لدع لجر وأ نادهاش ) :م ليكولا دنع يأ :ش ( هدنع

 طارتشا يأ :ش ( اذهو ) :م - هللا همحر - «ناخ يضاق عماج» يف هركذ « طرشب سيل ةداهشلا

 . ( هللا همحر ةفينح يبأ دنع ) :م لدع لجر وأ نيدهاشلا

 ( ءاوس ) :م ةلاكولاب مالعإلا وه :ش ( لوألاو ) :م ةلاكولا نع يهنلا يأ :ش ( وه :الاقو ) :م

 يأ :ش ( دحاولا ربخبو تالماعملا نم ) :م لزعلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م دحاولا ربخب ءافتكالا يف :ش

 ارابتعا قسافلا ربخب تبشيف :ش ( ةيافك ) :م تالماعملا يف يأ :ش ( اهيف ) :م دحاولا رابخإبو

 ال نألف ‹ نيقسافلا ربخب تبثت ال اهنإف « تانايدلا فالخب ةراجتلا يف دبعلل نذإلاو « ةلاكولاب

 هللا همحر - يبوبحملا هركذ اذك « ىلوأ قسافلا دحاولا ربخب تبت

 :ش ( مزلم ربخ ) :م لزعلا نأ يأ :ش (هنأ ) :م :- هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش (هلو) :م

 نع عانتمالا مزلي هنأل مزلم هنوك امأو « مالعإلا هب لصحي بذكلا لمتحي مالك هنألف ربخ هنوك امأ

 ثيح نم ليكولا مزلي ررض هنأ ر نرل چر تود یش اچو نم ااش نوک )م فرت

 وهو ) :م ةداهشلا يرطش دحأ ي أ :ش ( اهیرطش دحأ طرتشیف ) :م ةداهشلا طرتشت فرصتلا نع هعنم

 ًادحاو نوكي نأب :ش ( ةلادعلا وأ ) :م نانثا نوكي نأب :ش ( ددعلا ) :م ةداهشلا يرطش دحأ يأ :ش (

 :ش (لك ملا لوسر فالخبو ) :م هجوب هيف مازلإ ال هنأل ؛ ليكوتلا يأ :ش ( لوألا فالخب ) :م ًالدع

 لسرملا ةرابعك ) :م لوسرلا ةرابع يأ :ش ( هترابع نال ) :م كلذ نم ءيش ًاضيأ هيف طرتشي ال هنإف

 ) :م. هليكو ىلإ هلسري لدع غلاب تقو لك يف دحأ لكل قفتي ال ابر ذإ:ش ( لاسرإلا ىلإ ةجاحلل

 دحأ طارتشا يف هيبحاصو - هللا همحر - ةفينح يبأ نيب هركذ يذلا ينعي :ش ( فالخلا اذه ىلعو
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 لاق « انيلإ رجاهي مل يذلا ملسملاو ركبلاو عيفشلاو « هدبع ةيانجب ىلوملا ربخا اذإ
 عأب اذإو :

 مئاق يضاقلا نيمآ نأل ‹ نمضي مل دبعلا قحتساو عاضف لاما ذخأو ءامرغلل ادبع هنيمأ وأ يضاقلا

 مهنم دحاو لكو « مامإلا ماقم مئاق يضاقلاو « يضاقلا ماقم

 دحاو وأ نانثا هربخأ نإف (هدبع ةيانجب ىلوملا ربخا اذإ ) :م هلوق ىلوألا ‹ كلذ دعب ةعبرألا ركذ ىضم

 كلذكف هقدصف قساف هربخأ نأ وأ« دغلل هلم ارايتخا ناک « عیب وأ قتعب هدعب هيف فرصتف « لدع

 اذإ ):ش عيفشلاو ):م هلوق يف : ةيناثلا . امهل اًقالح اًرايتخا نوكي ال هدنعف فالتخالا ىلعف الإو

 : ةثلاثلا . فالتخالا ىلعف قساف هربخأ نإو هتعافش تطقس نكسف « عيبلاب لدع وأ نانثا هربخأ

 ناك لدع وأ نانثا اهربخأ نإف « تتكسف « يلولا جوزت اهغلب اذإ :ش ( ركبلاو ) :م :هلوق يه

 يذلا ملسملاو ) :م: هلوق يه: ةعبارلا « فالتخالا ىلعف « قساف اهربخأ نإو « فالخ الب ءاضر

 نإو . ءاضقلا بجي اهكرتبو هتمزل ضئارفلا نم هيلع ام لدع وأ نانثا هربخأ اذإ :ش ( انيلإ رجاهي مل

 . امهل اًقالخ همزلي ال هدنعف فالتخالا ىلعف « هبذكو قساف هربخأ

 هسفن ءاقلت نم رجحلاب دحاو هربخأ اذإ نوذآملا لزع : فنصملا اهركذي مل يتلا : ةسداسلاو

 رجحلا تبث هبذكو اًقساف ناك نإو « بذك وأ دبعلا قدص رجحلا تبث نانثا وأ «لدع وهو

 امك هلسرم مكح لوسرلا مكح نأل «هسفن ءاقلتب ديقو- هللا همحر - ةفينح يبأل اًقالخ ءامهدنع

 . انرکذ

 هنيمأ وأ يضاقلا عاب اذإو ) :م : (ريغصلا عماجلا» يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( نمضي مل دبعلا قحتساو ) :م نمثلا يأ :ش (عاضف ) :م نمثلا يأ :ش ( لالا ذخأو ءامرغلل دبع

 -هللا مهمحر- ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم : «عماجل ا» يف ةلأسملا ةروص هنيمأ وأ يضاقلا يأ

 مرخلا عفريف « مهرد ةئام يواسي دبع هلو لجرل مهرد ةئام نيد هيلعو توي لجرلا يف هنع

 ‹ نمثلا يصولا ضبقل مهرد ةئامب هعيبيف « هنيد يف ميرخلل عيبلاب رمأيف « يضاقلا ىلإ يصولا

 . يرتشملا دي نم دبعلا قحتسي مث كلهيف

 ظفل انه ىلإ . ءاوس ميرخلا ةلزنج هل عيب اذإ ثراولاو « نمثلاب ميرغلا ىلع يرتشملا عجري : لاق

 يضاقلا عيب ركذ - هللا همحر - فنصملاو «  ريغصلا عماجلا » لصأ يف - هللا همحر - دمحم
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 ماقم مئاق يضاقلاو ‹ يضاقلا ماقم مئاق يضاقلا نيمأ نأل ) :م نمضي مل يضاقلا نيمأ نأ ركذ مث

 يأ :ش ( مهنم دحاو لکو) :م هلوق ىنعم وهو هنیمآ وأ يضاقلا اذكف ‹«نمضي ال مامإلاو :ش ( مامإلا
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 ىلع يرتشملا عجريو قوقحلا عيضتف ةنامألا هذه لوبق نع سانلا دعاقتي اليك اًتامض هقحلي ال
 دقاعلا ناك اذإ امك « دقاعلا ىلع عوجرلا رذعت دنع مهيلع عجريف « مهل عقاو عيبلا نأل ؛ ءامرغلا

 تام وأ قحتسا مث « ءامرغلل هعيبب يصولا يضاقلا رمأ ناو ‹ مهبلطب عاب اذهلو هيلع اروجحم
 ةماقإب ناك نإو ‹ تيملا نع ةباين دقاع هنأل يصولا ىلع يرتشملا عجر« لالا عاضو ضبقلا لبق
 نإو« مهل لماع هنأل ءامرغلا ىلع يصولا عجريو : لاقو .هسفنب هعاب اذإ امك راصف هنع يضاقلا

 . هنيدب هيف ميرغلا عجري لام تيملل رهظ

 نع ) :م مهنم دحاو لك يأ :ش ( سانلا دعاقتي اليك اًنامض هقحلي ال ) :م هنيمأو يضاقلاو مامإلا نم

 عجريو ) :م نيملسملا قوقح يأ :ش ( قوقحلا عيضتف ) :م نامضلا نم اًقوخ :ش ( ةنامألا هذه لوبق
 يأ :ش ( مهيلع عجريف ) :م كلذ ناك اذإف ءامرغلل يأ :ش ( مهل عقاو عيبلا نأل ؛ءامرغلا ىلع يرتشملا
 رذعت دنع :ش ( هيلع اروجحم دقاعلا ناك اذإ امك « دقاعلا ىلع عوجرلا رذعت دنع ) :م ءامرخلا ىلع

 . عوجرلا

 ًروجحم اًيبص لكو نم نإف « روجحملا يبصلاو روجحملا دبعلا لوانتيل روجحملا ظفل قلطأ

 لب « امهب دبعلا قوقح قلعتي الو « امهترشابمب دقعلا زاج اروجحم ادبع وأ « ءارشلاو عيبلا لقعي
 . امهلكومب قلعتي

 ليكوت يف امك دقاعلا ىلإ سانلا برقأب قلعتي « دقاعلا ىلع انه اه قوقحلا قيلعت رذعت اذإو

 . ليكولا يف امك هل دقعلا عوقول « ميرغلا هيف نحن اميف سانلا برقأو « روجحلملا
 يأ :ش (مهبلطب) :م دبعلا يأ :ش (عابي) :م ءامرغلا لجأل عيبلا عوقو لجأل يأ :ش (اذهلو) :م

 (تام وأ قحتسا مث) :م دبعلا عيبب يأ :ش (ءامرغلل هعيبب يصولا يضاقلا رمأ نإو) :م ءامرغلا بلطب

 :م يصولا نأل يأ :ش (هنال يصولا ىلع يرتشملا عجر « لالا عاضو ضبقلا لبق) :م دبعلا يأ :ش

 :م يصولا يأ :ش ( ناك نإو) :م هيلإ ىصوأ تيملا ناك اذإ رهاظ اذه :ش (تيملا نع ةباين دقاع)

 (هسفنب) :م تيملا هعاب اذإ امك يآ :ش (هعاب اذإ امك راصف) :م تيملا نع يأ :ش (هنع يضاقلا ةماقإب)

 ال «تيملا نع ًابئان هماقآ اغإ يضاقلا نأل انه اذكف « هيلإ قوقحلا عجري ناك ةمثو هتايح لاح :ش

 . هنع بونملا دقعك بئانلا دقعو « هسفن نع

 يبأ نع يكح اذك هنأل -هللا همحر-ًادمحم هلعاف نوكي نأ زوجي :ش (لاقو) :م

 ىلع يصولا عجريو) :م لمأتف - هللا همحر- فنصملا هلعاف نوكي نأ زوجيو « -هللا همحر-ةفينح

 ‹ نامض هقحلو هريغل المع لمع نمو . ءامرغلل لماع يصولا نأل يأ :ش (مهل لماع هنأل ءامرغلا

 (هنيدب هيف ميرغلا عجري) :م كلذ دعب رخآ :ش (لام تيملل رهظ نإو) :م لمعلا هل عقو نم ىلع عجري
 . فالتحا هیفف « لالا كلذ يف يصولل مرغ اب عجري لهو « كلذ نم هنيد ذخأي يأ :ش
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 عيب اذإ ثراولاو ‹ تيم ا رمأ يف هقحل هنأل ؛ اًضيأ اهمرغ يتلا ةئاملاب عجري لاقي نأ زوجيو : اولاق

 . هل ًالماع دقاعلا ناك « نيد ةكرتلا يف نكي مل اذإ هنأل؛ ميرغلا ةلزنمب هل

 (اضيأ اهمرغ يتلا ةئالاب عجري : لاقي نأ زوجيو) م : -هللا مهمحر- خياشملا يأ :ش (اولاق) :م

 زوجي -هللا همحر- ثيللا وبأ لاق . فالتحخا هيف نأل « ظفللا اذهب ديق اغنإو ‹ هنیدب عجر امک :ش

 (تبملا رمأ يف هقحل) :م نامضلا نأل يآ :ش (هنأل) :م يرتشملل وأ يصولل نمض اب عجري : لاقي نأ

 يصولا ضبق نأل هلعفب هقحل اغإ نامضلا نأل عجري ال :-هللا مهمحر- خياشملا ضعب نعو . :ش

 . تيملا ضبقك

 :ش (هل عيب اذإ ثراولاو) :م هيف رطضم وهو كلذ ضبق هنأل عوجرلا حصألا :«يفاكلا »يفو

 عجر ء«ىرتشا مث ‹« يصولا هعابف ريغص وهو « ةكرتلا نم ءيش عيب ىلإ جاتحا اذإ ينعي هلجأل يأ

 ثيح :ش (ميرغلا ةلزنمب) :م هلوقب هيلإ راشأ ثراولا ىلع يصولاو « يصولا ىلع نمثلاب يرتشملا

 ثراولل يأ :ش (هل ًالماع دقاملا ناك نيد ةكرتلا يف نكي مل اذإ هنأل) :م عجري
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 رخآ لصف
 برضلاب وأ ‹ هعطقاف عطقلاب وأ « همجراف « مجرلاب اذه ىلع تيضق دق :يضاقلا لاق اذإو

 ؛ةجحلا نياعت تح هلوقب خات ال :لاقو ءاذه نع عجر هنآ دمحم نعو « لعفت نآ كعسو هبرضاف

 نسحتساو « هباتك لبقي ال ةياورلا هله ىلعو« نكمم ريغ كرادتلاو ء ًاطخلاو طلغلا لمتحي هلوق نأل

 . هيلإ ةجاحلل يضاقلا باتك يف الإ « اننامز يف ةاضقلا رثكأ لاح داسفل ةياورلا هله خياشملا

 (رخآ لصف) :م

 لوق نأ وهو « ءاضقلا باتكب قلعتي دحاو لصأ اهعمجي لئاسمو ‹« رخآ لصف اذه يأ :ش

 . ةدح ىلع لصف يف اهركذ كلذلف . ال مأ لوبقم هدعبو « لزعلا لبق هدارفناب يضاقلا

 دق : كل يضاقلا لاق اذإ ينعي :ش (همجرأف مجرلاب اذه ىلع تيضق دق :يضاقلا لاق اذإو) :م

 كل لاق اذإو يأ :ش (هعطقاف عطقلاب وأ) :م همجرت نأ كعسو همجراف مجرلاب اذه ىلع تيضق

 . هعطقت نأ كعسو عطقلاب هيلع تيضق

 :هلوقو . هبرضأف برضلاب هيلع تيضق: لاقاذإو يأ :ش (هبرضاف برضلاب وأ) م

 . روص ثالث يف «يضاقلا لاق اذإو » هلوق باوج :ش (لعفت نأ كعسو):م

 نع« -هللا همحر-فسوي يبأ نع اذه يكح ناك هنأل :ش (اذه نع عجر هنآ دمحم نعو) :م

 لوقب يأ :ش (هلوقب ذخات : لاقو) :م هنع عجر مث «(ريغصلا عماجلا» يف -هللا همحر- ةفينح يبأ

 . كترضحب ةداهشلا يأ :ش (ةجحلا نياعت ىتح) :م : يضاقلا اذه

 ةعامس نبا ةياور هذهو « لدع يضاقلا عم كلذ ىلع دهشي وأ : -هللا همحر- ىكاكلا لاقو

 اطخلاو طلغلا لمتحي) :م يضاقلا لوق يأ :ش (هلوق نأل) :م -هللا همحر- دمحم نع -هللا همحر-

 داسفل -هللا مهمحر- انخياشم ذخأ هبو هتاوفل :ش (نكمم ريغ) :م رمألا عوقو دعب :ش (كرادتلاو

 . ةلطاب مهماكحأف « يشارلاب نولوقي مهرثكأ نأل « رصم ةاضق اميس ال « نامزلا اذه ةاضق

 نع نيموصعم ريغ مهريغو « -مالسلا مهيلع- ءايبنألا ةبترم نيقيب دحاولا ربخ قدصو
 . مهيف قسفلاو لهجلا طلغب نامزلا اذه ةاضق يف صوصخلا ىلع طلغلاو بذكلا

 (هباتك لبقي ال) :م :-هللا همحر- دمحم نع تيور يتلا ةياورلا يأ :ش (ةياورلا هذه ىلعو) :م

 . يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك يأ :ش

 يف اذه نسحأ ام اولاقو :ش (ةياورلا هذه خياشملا نسحتساو) :م -هللا همحر- فنصملا لاقو

 ىلإ :ش (يضاقلا باتک يف ال]) م نونمتۇي الف :ش (اننامز يف ةاضقلا رثكأ لاح داسفل) م انامز

 ةرورضلل يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك ىلإ يآ :ش (هيلإ ةجاحلل) :م ةياورلا هذهب اوذخأي مل يضاقلا
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 رمألا يلوأ ةعاط نألو ‹ ةمهتلا نع هولخل لبقيف هءاشنإ كلمي رمأ نع ربخأ هنأ ةياورلا رهاظ هجو

 هلوق لبقي اع الدع ناك نإ :هللا همحر روصنم وبأ مامإلا لاقو . ةعاط هقيدصت يفو « ةبجاو

 ‹ هقيدصت بجو ريسفتلا نسحأ نإف ‹ رسفتسي ًالهاج الدع ناك نإو « ةنايخلاو اطخلا ةمهت مادعنال

 . ةنايخلاو اطا ةمهتل مكحلا ببس نياعي نأ الإ لبقي ال اًتاع وأ اًةساف ًالهاج ناك نإو . الف الإو

 :لاقف كيلع اهب تيضق نالف ىلإ اهتعفدو املأ كنم تذخأ :لجرل لاقف « يضاقلا لزع اذإو :لاق

 اذه قح يف كيدي عطقب تيضق :لاق ول اذكو « يضاقلا لوق لوقلاف « اًملظ اهتذخأ:لجرلا

 كلمي رمأ نع ربخأ) :م يضاقلا نأ يأ :ش (هنأ) :م ةياورلا رهاظ هجو يأ :ش (رهاظ هجو) :م

 لبقيف) :م دري ال ءاشنإلا نم هب نكمن[. . .] نمو « ءاضقلا ءاشنإ نم نكمتي يلوتملا نأل :ش («ءاشنإ

 وأ ةجحب كلذ نم نكمتي هنأ وهو « ثحب هيفو : -هللا همحر- لمكألا لاقو :ش (ةمهتلا نع هولخ

 يلوأ ةعاط نألو) :م ةجحلا ةنياعم نم ةياورلا رهاظ ريغ ىلإ [. . .] لوألاو عونم يناثلاو « اهنودب

 يفو) :م ةبجاو رمألا يلوأ ةعاطو رمألا يلوأ نم يضاقلا نأل « رخآ ليلد اذه :ش (ةبجاو رمألا

 . هتعاطإ : لاقي نأ يغبني ناكو . يضاقلا ةعاط يأ :ش (ةعاط هقيدصت

 دومحم نب دمحم نب دمحم همساو « يديرتاملا :ش (-هللا همحر- روصنم وبأ مامإلا لاقو) :م

 يضاقلا يأ :ش (ناك نإ) :م «ءاتلاب ًاضيأ تيرتام : لاقيو « دنقرمس نم هلحم «ديرتام» ىلإ هتبسنو
 هئاضق يأ :ش (رسفتسي ًالهاج الدع ناک نإو ء ةنايخلاو أطخلا ةمهت مادعنال هلوق لبقب ًالاع ًالدع) :م

 :ًالغم لوقي نأ عرشلا هاضتقا هجو ىلع رسف نآب ءاضقلا :ش (ريسفتلا نسحأ نإف) :م ًأطخلا ةمهتل

 ذخآ هنآ ةجحلاب يدنع تبثو مجرلاب هيلع تمكحو هيف فورعملا وه امك « انزلاب رقملا ترسفتسا

 هلوق لوبقو :ش (هقيدصت بجو) :م ذئنيحف « ةهبش الب ًادمع لتق هنأو « هيف ةهبش ال زرح نم ًاباصن
 . هلوق لبقي الو هقیدصت بجی الف « هریسفت نسحی الف يآ :ش (الف الاو) :م

 ةمهتل مكحلا ببس نياعي نأ الإ  لبقي ال لاع وأ اقساف ًالهاج) :م يضاقلا يآ :ش (ناك اذإو) :م

 ركذ « ماسقأ ةعبرأ ىلع اذهو « قسفلا يف ةيانجلا ةمهتلو يأ :ش (ةنايخلاو) :م لهجا يف :ش (اطخلا

 اع نوكي نأ وهو « ةيلقعلا ةمسقلا نم عبارلا مسقلا ركذي ملو ةثالث اهنم -هللا همحر- فنصملا

 . راسفتسالا نودب هلوق لبقي هنأل « ًالداع

 :لجرلا لاقف ‹ يضاقلا لزع اذإو) :م ريغصلا عماجلا» يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش (لاق) :م

 لوق لوقلاف ءاملظ اهتذخا :لجرلا لاقف « كيلع اهب تيضق دق نالف ىلإ اهتعفدو افلا كنم تذخا
 لوق لوقلاف :ش (اذه قح يف كيدي عطقب تيضق) :م : يضاقلا يأ :ش (لاق ول اذكو . يضاقلا

 . نيتروصلا نيمأت يف يضاقلا لوق لوقلا نوك يأ اذهو « يضاةلا
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 ال امھنآ ههجوو .ضاق وهو كلذ لعف هنأ نيرقم لاما هنم ذخأ ېذلاو هدي تعطق يذلا ناك اذإ

 ‹ هيلع نيمي الوارهاظ روجملاب ىضقي ال ذإ « هل ادهاش رهاظلا ناك هئاضق ىف كلذ لعف هنأ اقفاوت

 هب رقأ اب ذخآلاو عطاقلا رقأ ولو ‹ يضاقلا ىلع نيم الو قداصتلاب هئاضق يف هلعف تبث هنأل

 . اتياعم ناك اذإ امك حيحص يضاقلا عفدو ‹ ءاضقلا لاح يف هلعف هنأل اًضيأ نمضي ال يضاقلا

 يضاقلل لوقلاف ‹ لزعلا دعب وأ ديلقتلا لبق كلذ لعف هنأ هلام ذوخأملا وأ هدي عوطقملا معز ولو

 راصف ‹ نامضلل ةيفانم ةدوهعم ةلاح ىلإ هلعف دنسأ هنأل ؛ حيحصلا وهو « اًضيأ

 نأ يأ :ش (هنأ نيرقم) :م هنوك لاح :ش (لاملا هنم ذخأ يذلاو هدي تعطق يذلا ناك اذإ) :م

 لاح يف ينعي :ش (ضاق وهو) :م هيلإ عطقو لاملا ذخآ نم دحاو لك يآ :ش (كلذ لعف) :م يضاقلا

 نأ يأ :ش (امهنأ) :م نيهجولا يف يضاقلا لوق لوقلا نوك هجو يأ :ش (ههجوو) :م هئاضق

 يضاقلا نأ يآ :ش (هنأ) :م ءاضقنا يأ :ش (اقفاوت ال) :م هدي عوطقملا وأ لاما هنم ذوخأملاو يضاقلا

 املف هتيالو لاح يف ينعي :ش (هئاضق يف) :م هنوك لاح عطقلا وأ لاملا ذخأ يأ :ش (كلذ لعف) :م

 ضعب يفو :ش ( ذإ) :م يضاقلل يأ :ش (هلأدهاش) :م لاحلا رهاظ يأ :ش (رهاظلا ناك) :م اقفتا

 دهشي نم لوق لوقلاو :ش (ًارهاظ) :م قحلا نع جورخلاو ملظلاب يأ :ش (روجل اب يضقي ال) :م خسنلا
 . رهاظلا هل

 ىلع نيمي الو قداصتلاب هئاضق يف هلعف تبث هنأل) :م يضاقلا ىلع يأ :ش (هيلع نيم الو) :م

 انألو ءءاضقلا يف لوخدلا عانتماب « سانلا رومأ ليطعت ىلإ يضقي هيلع اهباجيإ نأل :ش (يضاقلا

 رمأب يأ :ش (عطاقلا رق ولو) :م زوجي ال مصخل ا ءاضقو « ًامصح ناكل « نيميلا هيلع انمزلأ ول

 وأ عطقلاب يأ :ش (يضاقلا هب رقأ ام) :م يضاقلا رمأب لالا ذخأ رقأ وأ :ش (ذخآلاو) :م يضاقلا

 ةلاح يف هلعف) :م ذخآلا وأ عطاقلا نأل يأ :ش (هنأل اضيأ) :م يضاقلا :ش (نمضي ال) :م ذخألا

 . حيحص وهو :ش (ءاضقلا

 هنأل «حيحص قحتسملا وأ نيدلا بر ىلإ لالا يضاقلا عفد يأ :ش (حيحص يضاقلا عفدو) :م

 ذخآلا ىلإ لالا يضاقلا عفد يأ :ش (ناك اذإ امك) :م قحم هنأ رهاظلاو « ءاضقلا ةلاح يف عفد

 هب رقأ ام رقآاذکو < ذخآلا نمضي ال لاملا هنم ذوخأملا ةنياعم يف ينعي :ش (انياعم) :م ءاضقلا مكحب

 وأ ديلقتلا لبق كلذ لعف) :م يضاقلا نأ يأ :ش (هنأ هلام ذوخاملا وأ هدي عوطقملا معز ولو) :م يضاقلا

 امع هب زرتحا .:ش (حيحصلا وهو «اضيأ يضاقلل لوقلاف) :م هلزع دعب لعف وأ يأ :ش (لزعلا دعب

 (هنأل) :م لزعلا دعب هلعف لاق اذإ يعدملل لوقلا نأ «هعماج» يف -هللا همحر-ةمئألا سمش هركذ

 ناك هنأ فرع اذإ هنأل :ش (نامضلل ةيفانم ةدوهعم ةلاح ىلإ هلعف دنسأ ) :م يضاقلا نأل يأ :ش

 اهب يقتيف ةدوهعم ءاضقلا ةلاح نأل ء ءاضقلا ةلاح ىلإ ذخألا وأ عطقلا ةفاضإ تحص «ًايضاق

 (راصف) :م-هللا همحر- ديهشلا ردصلاو -هللا همحر- مالسإلا رخف رايتخا وهو « نامضلا
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 ذخآلا وأ عطاقلا رقأ ولو. ادوهعم ناك هنم نونجلاو نونجم انأو ‹ تقتعأ وأ ثقلط :لاق اذإ امك

 يف لوبقم يضاقلا لوقو « نامضلا ببسب ارقأ امهنأل نانمضي يضاقلا هب رقأ اب لصفلا اذه يف

 يف هلعف تبث هنأل ؛ لوألا فالخب هريغ ىلع نامضلا ببس لاطبإ يف ال هسفن نع نامضلا عفد

 لاملا هنم ذوخأملاو يضاقلا هب رقأ اب رقأ دقو « امئاق ذخآلا دي يف لاملا ناك ولو « قداصتلاب هئاضق

 ديلا نأ رقآ هنال؛ هنم ذخؤي « هئاضق ريغ يف هلعف هنا یعدا وا هئاضق يف هلعف هنا يف يضاقلا قدص

 .ةجحب سيل هيف لوزعملا لوقو « ةجحب الإ هكلمت ىوعد يف قدصي الف هل تناك

 :م يتآرما :ش (تقلط) ٠م :نونجلا هلم دهع نم :ش (لاق اذإ امك) :م امه ءاضقلا دانسإ :ش

 هتفاضإل قاتعلا الو قالطلا عقي ال ىتح هلوق لوقلا نإف « سانلا نيب ًامولعم يآ :ش (ًادوهعم ناك

 . عاقيإلا ةيفانم ةلاح ىلإ

 معزي هلام ذوخأملاو هدي عوطقملا نأ لصف وهو :ش (لصفلا اذه يف ذخآلاو عطاقلا رقآ ولو) :م

 بسب ارقأ امهنأل ‹ نانمضي يضاقلا هب رقأ امب) :م لزعلا دعب وأ ديلقتلا لبق ذخأو عطق يضاقلا نآ

 عطاقلاو ذخآلا نمضي ال نأ يغبني : ليق نإف « كلذ يف لبقي ال ينعي :ش (هريغ ىلع نامضلا ببس

 «ةحجار نامضلا ةهج نأ باوجلا . نامضلل ةدوهعم ةلاح ىلإ اضيأ لعفلا ادنسأ امهنأل « ًاضيأ

 ال رهاظلاو ًارهاظ ةجح يضاقلا ءاضقو « ةيعطق ةجح نامضلا ببسب هسفن ىلع لجرلا رارقإ نأل

 . يعطقلا ضراعي

 يف) :م يضاقلا لعف يأ :ش (هلعف تبث هنأل) :م لوألا لصفلا يأ :ش (لوألا فالخب) :م

 هب رق امم رقأ دقو امئاق ذخآلا دي يف لاملا ناك ولو) :م ةنياعم تباثلا ةلزنمب ناكف :ش (قداصتلاب هئاضق

 هنم ذځؤي هئاضق ريغ يف هلعف هنآ یعدا وأ هئاضق يف هلعف هنأ يف يضاقلا قدص لاما هنم ذوخأملاو يضاقلا

 مل هنأل :ش (ةجحب الإ هكلمت ىوعد يف قدصي الف) :م هنم ذوخأملل يأ :ش (هل تناك ديلا نأ رقأ هنأل ؛

 . ةرهاظ ةجحب الإ ذخآلا ةيالو هل نكي

 ‹ درف ةداهش هنوكل :ش (ةجحب , سيل هيف) :م لوزعملا يضاقلا يأ :ش (لوزعملا لوقو) :م

 ملعأ هللاو «ركنملا لوق لوقلاو « نامضلا بوجو ركني ىضاقلا نأو ًاكلاه لامل ا ناك ول ام فالخب

 . باوصلاب

% % 3% 
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 ةدامشلا باتك

 باي الو :  ىلاعت هلوقل يعدملا مهبلاط اذإ اهنامتك مهعسي الو دوهشلا مزلت ضرف ةداهشلا : لاق

 اهمتكي نمو ةداهشلا اومتكت الو : ىلاعت هلوقو « (۲۸۲ : ةيآلا ةرقبلا ) € اوعد ام اذإ ءادهشلا

 . (۲۸۳ : ةيآلا ةرقبلا ) :م هبلق مثآ هنإف

 (ةداهشلا باتک) م

 ‹ عطاق رابخإ ةغل ةداهشلاو « ةداهش عمج وهو تاداهشإلا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ:ش

 اذه نمو . نابسحو نيمخت نعال ‹ نايعو ةداهش نع ءيشلاب رابخأإلا ينعي ؟حاحصلا» يف اذك

 سمشلا لثم تيأر اذإ : هلوقب ةيوبنلا ةراشإلا هيلإو ةنياعملا ىلعو « ةدهاشملا نم ةقتشم :اولاق

 يف اهببسو مكحلاو ءاضقلا سلجم يف ةداهشلا ظفلب قدص نع رابخإ ةعيرشلا يف امو . دهشاف

 . ةداهشلا ةظفل لامعتسا اهنكرو يعدم لا بلط ءادألا قح يفو « ةداهشلا لمحتلا قح

 . اهب تبثي اب يضاقلا ىلع مكحلا بوجو اهمكحو « لئاسملا ءانثآ يف يتأت ةريثك اهطورشو
 بذكلاو قدصلا لمتحي ربخ هنأل « همزلت ةجح ةداهشلا نوك ىلع يتأي سايقلاو «طوسبملا» يفو

 . عامجإلاو صوصنلاب كرت سايقلا نأ الإ « ةجح نوكي ال لمتحملاو
 يف جاتحي يضاقلا نأل ًادج رهاظ «يضاقلا بدأ » باتك بيقع باتكلا اذه ركذ هجوو

 . همكح ةمتت نم كلذ ناكف دهاشلا ىلإ همكح

 اذإ اهلمحتو اهءادأ يأ :ش (ضرف ةداهشلا) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 (يعدملا مهبلاط اذإ اهنامتك مهعسي الو « دوهشلا مزلت) :م عامج الاب نيعتي مل اذإ ةيافك ضرفو «نيعت
 ((اوعد ام اذإ ءادهشلا بأي الو :  ىلاعت هلوقل) :م دوهشلا مزلي هلوقل ديكأت « مهعسي ال : هلوقو :ش

 ءابإلا نع يهنلاو ءةضيرفلا طرش يعدملا نم بلطلا نأ ىلع ليلد اذه (۲۸۲ ةيآلا : ةرقبلا) :ش

 . ءادألل روضحلاب رمآ ىوعدلا دنع

 اغإ (۲۸۳: ةرقبلا) :ش (( هبلق مثآ هنإف اهمتكي نمو ةداهشلا اومتكت الو :  ىلاعت هلوقو) :م

 حلص «تحلص نإ يتلا ةغضملاو ءاضعألا سأر هنأل ؛ ةمثآ ةلمجملا تناك نإو « بلقلا صخ

 ‹ هلصأ يف مثإلا نكمت دق ليق هنأل « ثيدحلا يف ءاج امك . هلك دسف تدسفاذإو « هلك دسجلا

 تانسحلا لصأف « حراوجملا رئاس نم مظعأ بولقلا لاعفأ نألو « هنم ءيش فرشأ كلمو

 ‹ بولقلا ماثآ نم ةداهشلا نامتك لعج اذإف بولقلا لاعفأ نم امهو رفكلاو نايبإلا ؛ تائيسلاو

 . بونذلا مظعأ نم ناک



 دودحلا يف ةداهشلاو ‹ قوقحلا رئاسك هبلط ىلع فقوتيف « هقح اهنأل« يعدملا بلط طرتشي امنإو

 ‹ كتهلا نع يقوتلاو دحلا ةماقإ : نيتبسح نيب هنأل ‹ راهظإلاو رتسلا نيب دهاشلا اهيف ريخي

 ناك املف ءاهب ملكتي الو ‹ اهرمضي نأ وه ةداهتشلا نامتك -هللا همحر- يرشخمزلا لاقو

 . غلبأ اهب لمعي يتلا ةحراجلا ىلإ لعفلا دانسإ نأل « هيلإ دنسأ بلقلاب ًافرتقم ًامثآ

 ال قحلا نأل :ش (قوقحلا رئاسك هبلط ىلع فقوتيف « هقح اهنأل ؛يعدملا بلط طرتشي امنإو) :م

 اب ضقونو ‹ قوقحلا رئاس يف امك بلطلا ىلع فقوتي لب « هبلط لبق ةداهشلا مهمزلي مل هل ناك
 هنإف < هقح عضي دهشي مل نإ هنأ دهاشلا ملعيو ‹« يعدملا اهب ملعي ملو « ةداهشلا دهاشلا ملع اذإ

 دنع ءادألل بجوملا نإف ‹ ةلالد بولطملاب قحلأ هنأ باوحلاو . ةمث بلط الو « ةداهشلا هيلع بجي

 بلط نأ ًافنآ رم دق : لاقي ال هب قحلأف هانعم يف ناكف « دوجوم متركذ اميف وهو قحلا ءايحإ بلطلا

 بلط طرتشي اغإو « هلوقب -هللا همحر- فنصملا هركذ ام فالحخ وهو ةداهشلا ءادأل ًاببس يعدملا

 ببس دوجو طرتشي امنإو همالك ىنعم نأل ببسلا ريغ وهو « طرش هبلط نأ ىلع لدي هنإف يعدلملا

 . ذئنيح هفلاخي الف طرش هدوجو ببس بلاطلاف . يعدملا بلط وهو ءادألا

 « ةداهشلا اومتكت الو # ‹ 4 ءادهشلا باي الو :  ىلاعت هلوقو « ًاطرش هلعج اغإ :تلق نإف

 كولدل ةالصلا مقأ : ىلاعت هلوقك هريغو « ببس ىلع لدي عضو باطخ هنأل ؛معن : تلق

 . (۷۸ ةيآلا : ءارسإلا ) (سمشلا

 رتسلا نيب دهاشلا اهيف ريخب دودحلا يف ةداهشلاو) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 رظتني ام ةبسحلاو « ةبسح ةيئثت ءاحلا رسكب :ش (نيتبسح نيب) :م دهاشلا نأل يأ :ش (هنأل راهظإلاو

 ‹ رسكلاب ةبسحلا مسالاو « هللا دنع ءازج اذهب بستحا :(حاحصلا» يفو « ةرخآلا يف رجألا هب

 ةبسح :ش (دحلا ةماقإ) :م بستحم لقت الو دلبلا بستحم نالفو « بسحلا عمجلاو رجألا نيبو

 كته نع ظفحتلا يأ :ش (كتهلا نع يقوتلاو) :م ىرخألا ةبسحلاو دحلا هيلع ماقيف « ىلاعت هلل

 اومتكت الو :  ىلاعت هلوق قالطإل ضراعم هركذ يذلا اذه ليق نإف « ىلاعت هلل ةبسح ملسملا

 . زوجي ال دحاولا ربخب قلطملا دييقتو ‹ (۲۸ ةيألا: ةرقبلا) € ةداهشلا

 ةيآ يهو « ةيآلا قايس ليلدب « دابعلا قوقح يف ةداهشلا ىلع ةلومحم ةيآلا نأ : باوجلا

 مهلو  هلوق ىلإ ( ةشحافلا عيشت نأ نوبحي نيذلا نإ 3 : ىلاعت هلوق صنلاو عامجإلابو ةنيادملا

 فوخل مرحي اغنإ نامتكلاو رتسلا نأ ىنعملاو « 1۹١( ةيآلا : رونلا) € ةرخآلاو ايندلا يف ميلأ باذع

 . اهريغو لاومألا نم هقح ءايحإ ىلإ جاتحملا يعدملا قح توف

 هيف سیلو «مرکلاو ءاطعلاب ًفوصوم -لجو زع- هللاو « ىلاعت هللا قوقح يهف دودحلا امأف

۱۰۱ 



 .«كل ريخ ناكل كبوثب هترتس ول >: هدنع دهش يذلل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل لضفأ رتسلاو

 همحر- فنصملا راشأ هيلاو « رتسلا بناج دهاشلا راتخي نأ كلذ هل زاجف « هقح توف فوحخ

 : هلوقب -هللا

 ول »: هدنع دهش يذلل) :م يب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل لضفأ رتسلاو) :م

 هنكلو « ءيشب هدنع دهشي مل لوقلا اذه ةي يبنلا هل لاق يذلا :ش («كل ريخ ناكل كبوثب هترتس

 نب ديز نع نايفس نع يئاسنلاو دواد وبآ هاور امك انزلاب ب يبنلا دنع فرتعا نآ یلإًازعام لمح

 هدنع رقأف ةي يبنلا ىتأ ًازعام نأ « هنع هللا يضر لازه نب ميعن هيبآ نع ميعن نب ديزي نع ملسأ

 نع دواد وبآ جرخآ مث . «كلآريخ ناك كبوثب هترتس ول »: لازهل لاقو . همجرب رمأف « تارم عبرأ

 دبع هاورو . دواد يبأ ظفلب ىهتنا « هربخيف ی يبنلا يتأي نأ ًازعام رمأ ًالازه نأ»: ردكنملا نبا

 ناك كبوشب ترتس ول :لازهل لاق ليك ىبنلا نأ :٠ هظفلو «هفنصم)» ىف - هللا همحر- قازرلا

 ۰ ۰ . اريح

 :اغيأ -هللا همحر- لمكألا لاق ىتح « عضوملااذهررح حارشلا نم ًادحأ رأ مل : تلق

 ٤  كبوثب هترتس ول : -هللا همحر- يملسألا لازه :هل لاقي لجر وهو هدنع دهش يذلا » يَ هلوق

 . یهتنا .( كلاريخ ناكل كئادرب »: ةياور يفو

 لوقي فيكو < ب يبنلا دنع دهشي مل لوقلا اذه ب يبنلا هل لاق يذلا نأ :انلقدقو

 دهشي مل «لازه»و «-هللا همحر- يملسألا لازه» هل لاقي لجر هدنع دهش -هللا همحر- لمكألا

 ترتس ول» : لازهل الب لاقو ءانزلاب ب يبنلا دنع فرتعي نآ ىلعأزعام لمح اغإو « ًالصأ
 . (ًاریخ ناک كبوشب

 نب ميعن :يرذنملا لاقو « ةنيدملا نكس يملسأ ماللابو يازلا ديدشتو ءاهلا حتفب «لازه»و
 همسا بنذلا بحاصو « لازه هيبأل ةبحصلا اغنإو هل ةبحص ال : ليق « -هنع هللا يضر- لازه

 لازه ةيراج ةمطاف اهمسا اهيلع عقو يتلا ةأرملاو « نييندملا يف دودعم « يملسألا كلام نب زعام

 . هنع هللا يضر-

 «كردتسملا» يف مكاحلاو « )١/ ۲٠١( «لازه دنسم» يف دمحأو (۳۷۸٤)و « )٤۳۷۷( دواد وبآ هاور : حیحص (۱)

 نب دیز نع نایفس قیرط نم دواد وبآ هاورف لازه ةمجرت يف )٤/ ٥١( تاقبطلا يف دعس نبا هاورو )/ ۳٣۳(

 .ًاعوفرم . . لازه نم ميعن هيبأ نع معن نب ديزي نع ملسآ
 نم دعس نبا هاورو « هيبآ نع لازه نبا نع ردکنملا نب دمحم نع ديعس نب يحي نع ةبعش قيرط نم مكاحلا هاورو

 .هدج نع هيبآ نع ميعن نب ديزي نع مصاع نب ماشه قيرط
 يباحص هربآ میعنو لوبقم ميعن نب دیزیو ًالسرم . . بيسملا نب ديعس نع ديعس نب ىیحي نع ًالسرم كلام هجرخأو

 . هيبأ نع ردكنملا نب دمحم ميعت عبات دقو ةنيدملا لزن
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 لقن اميفو «« ةرخاآلاو ايندلا يف هيلع هللا رتس ملسم ىلع رتس نم» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 ىلع ةرهاظ ةلالد -مهنع هللا يضر- هباحصأو -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا نع ءردلا نيقلت نم

 رتسلا ةيلضفأ

 هيلع هللا رتس ملسم ىلع رتس نم») :م : يب يبنلا لاقو يأ :ش (مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو) :م

 اعوفرم -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا هجرخأ اذه :ش ( «ةرخآلاو ايندلا يف

 اميفو) :م «هيخأ نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا نوع يف هللاو ‹ ةرخآلاو ايندلا يف هللا هرتس اًملسم رتس نمو»

 ىلع ةرهاظ ةلالد -مهنع هللا يضر- هباحصأو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع ءردلا نيقلت نم لقن

 . (رتسلا ةليضفأ

 « ًامدقم هربخو أدتبم (ةلالد هلوبق» « بيكر تلا اذه لح ىلع حارشلا نم دحأ ضرعتي مل :ش

 . دحلا عفدل يأ «ءردلل» هلوق رخآ ىلإ «نيقلتلا نم لقن اميفو» هلوق وه

 نبا نع يراخبلا هاور امف « انزلا دح نع ءردلل هنيقلت نم هيب يبنلا نع لقن يذلا امأ

 .؟ ترظن وأ تزمغ وأ تلبق كلعل » : ج هل لاق ۽ زعام ثيدح يف -امهنع هللا يضر - سابع

 . « همجرب رمأ كلذ دنعف : لاق « معن لاق ‹ ؟ اهتكنفأ :لاق « ال : لاق

 نب دامح نع ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور ام ةقرسلا دح نع ءردلا نع لقن يذلاو

 يموزخملا ةيمآ يبأ نع رذ ىلوم رذنملا يبأ نع ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع ةملس

 لاقف « عاتم هعمدجوي ملو « ًافارتعا فرتعا دق صلب يتأ الب يبنلا نأ» :-هنع هللا يضر-

 هب رمأف « ًاثالث وأ نيترم هيلع اهداعأف « ىلب : لاق .؟تقرس كلاحأام : ةي هللا لوسر
 . طق

 يف - هللا همحر- قازرلا دبع هاور امف « ءردلل نيقلتلا نم يي هباحصأ نع لقن يذلا امأو

 يضر- باطخلا نب رمع ىتأ» : لاق دلاخ نب ةمركع نع سوواط نع رمعم انربخأ «« هفنصم)»

 هدنسم يف يلصوملا ىلعي وبأ ىورو . هكرتف « ال: لاقف ؟تقرسأ هلأسف « لجر -هنع ىلاعت هللا

 لاقف المج قرس هنإ : هل ليق لجرب يتأ -هنع هللا يضر- ًايلع تيأر « لاق رطم يبأ ىلإ هدانسإب

 قاحسإ نع ةملس نب دامح قيرط نم (۲۹۳ )٥/ دمحآو ]٤۸۷۷[ يئاسنلاو ]۲١۹۷[ دواد وبآ هاور : حبحص (۱)

 فيعض دانسإ اذهو « اعوفرم . . يموزخلملا ةيمأ يبأ نع رذ يبأ ىلوم رذنملا يبأ نع ةحلط يبآ نب هللا دبع نبا

 .رذنملا يبأ ةلاهجل

 يب نع نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحم نع ةفيصخ نب ديزي نع يدرواردلا قيرط نم )٤/ ۳۸١( مکاحلا هاورو

 تبثآ يروشلاو . ًالسرم . . ةفيصخ نب ديزي نع ىروشلا نع ليسارملا يف دواد وبأ هاورو . اًعوفرم . . ةريره

 بئاسلا ينربخأ نمحرلا دبع نب رفعج نع ىسوم نب لضفلا نع حيحص دانسإب يناربطلا هاورو يدرواردلا نم

 .اعوفرم . . ديزي نبا

۴۳ 



 قرس :لوقي الو « هنم قورسملا قحل ءايحإ لخأ لوقيف ‹ ةقرسلا يف لام لاب دهشي نأ هل بجي هنأ الإ

 الف عطقلا عماجي ال نامضلاو« عطقلا بجول ةقرسلا ترهظ ول هنألو « رتسلا ىلع ةظفاحم

 نم ةعبرأ اهيف ربتعي انزلا يف ةداهشلا اهنم :بتارم ىلع ةداهشلاو : لاق . هقح ءايحإ لصحي

 ( کنم ةمیرا نهییلع اوده شتساف مکتاست نم ةشحا لا نیای يتاللاو > : یلات هلوقل لاجرل

 ( :٠ ةيآلا رونلا ) 4 ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث ل : ىلاعت هلوقلو :٠١(. ةيآلا ءاسنلا

 ربنق اي :لاق ‹ تقرس یلب :لاق ‹ ؟كيلع هبش هلعلف : لاق «ىلب :لاق « ؟تقرس كارأام :هل

 ءال :لاق «تقرسأ :هل لاق هيلإ ءاج املف « ءيجأ ىتح هدي دشو رازجلا عداو رانلا دقوأف هب بهذا

 يتآ -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع «هفنصم» يف -هللا همحر- ةبيش يبأ نبا ىورو .« هكرتف

 . ًاثالث وأ نيترم « ال :لاقف ؟تقرسأ « ؟تقرسأ : لاقف « ريم ذئموي وهو «قراسب

 دامح نع -هللا همحر- ةفينح وبأ مظعألا مامإلا انربخأ : «راثآلا» باتك يف دمحم یورو

 هللا يضر- يراصنألا دوعسم وبأ يتأ : لاق -هللا همحر- يعخنلا ميهاربإ نع ناميلس يبأ نبا

 . (اهكرتف ءال :تلاقف « ال يلوق ؟تقرسأ : لاقف « المج تقرس ةأرماب -هلع

 نب يلع نع -هللا همحر- يروثلا انربخأ «هفنصم) يف -هللا همحر- قازرلا دبع ىورو

 لاقي « تقرس ةأرماب ىت هنأ -مهنع هللا يضر- ءادردلا يبأ نع ريثك يبأ نب ديزي نع رمقألا

 .اهنع ءردف . ال :تلاق « ال : يلوق « تقرس ةمالس اي :اهل لاقف « ةمالس :اهل

 هل بجي) :م دهاشلا نأ الإ يأ عطقنم وهو دهاشلا اهيف ربخي هلوق نم ىنشتسا :ش (هنأ الا) :م

 (رتسلا ىلع ةظفاحم قرس لوقي الو « هنم قورسملا قحل ءايحإ ذخأ :لوقيف ‹ ةقرسلا يف لامل اب دهشب نأ

 ةقرسلا ترهظ ول) :م نآشلا نألو يآ « رخآ ليلد :ش (هنألو) :م قراسلا ىلع رتسلا ظفحل يأ :ش

 طقسي قرس :لاق اذإ هنأل :ش (هقح ءايحإ لصحي الف عطقلا عماجي ال نامضلاو ‹ عطقلا بجول

 ةداهشلا نم ىلوأ ذحألاب ةداهشلا تناك اذهلف « لاملا بحاص قح عيضيف « ذعتيح نامضلا

 . نيبناحلا ةياعر اهيفو دحلا تبثي الو « لاملا تبثي هجو ىلع ةداهش اهنأل « ةقرسلاب

 ءانزلا يف ةداهشلا اهنم ؛ بتارم ىلع ةداهشلاو) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ةعبرأ نهيلع اودهشتساف مكئاسن نم ةشحافلا نيتأي يتاللاو # : ىلاعت هلوقل لاجرلا نم ةعبرأ اهيف ربتعي

 . ٠١( ةيآلا : ءاسنلا) 4 مكنم

 يف صن « «ةعبرأ »ظفل :ش ( (؛ ةيآلا : رونلا) ( ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث :  ىلاعت هلوقلو

 مهنأ نودهشي مهو «رارحأ مهو « نيملسم لودع لاجر ةعبرأ الإ هيف لبقي ال ةروكذلاو « دودعلا

 نانثا امهنم دحاو لك ىلع طرتشيف « نينثا لعفانزلا نأل :ليقو « ةلحكملا يف ليملاك اوأر



 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ندل نم ةنسلا تضم»: يرهزلا ثيدحل ءاسنلا ةداهش اهيف لبقت الو

 ةهبش اهيف نألو ‹ (صاصقلاو دودحلا يف ءاسنلل ةداهش ال نأ هدعب نم نيتفيلخلاو ملسو هلآ یلعو

 دودحلا ةيقبب ةداهشلا اهنمو« تاهبشلاب ئردني اميف لبقت الف ‹ لاجرلا ةداهش ماقم اهمايقل ةيلدبلا

 : ىلاعت هلوقل نيلجر ةداهش اهيف لبقت صاصقلاو

 ندل نم ةنسلا تضم : يرهزلا ثيدحل ؛ ءاسنلا ةداهش) :م انزلا ةداهش يف يأ :ش (اهيف لبقت الو ) م

 دودحلا يف ءاسنلل ةداهش ال نأ :هدعب نم نيتفيلخلاو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 جاجح نع صفح انثدح . «هفنصم» يف- هللا همحر-ةبيش يبأ نبا هجرخأ اذه :ش (صاصقلاو

 نكس-هنع هللا يضر- يندملا ملسم نب دمحم يرهزلا مساو « هرخآ ىلإ . . يرهزلا نع

 - هنع هللا يضر - ىور ةنس نوعبسو نانثا هرمعو [. . .] لمع لوأ يهو اًمادأب تامو «ماشلا

 نأل امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ نيتفيلخلا صح امنإو « نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثک قلخ نع

 يبأ نب دامحو ءاطع نعو . امهتفالخ يف رثكأ ناك ماكحألا قرط راهظإو عرشلا دعاوق ديهمت

 نیتآرماو انزلا يف لاجر ةثالث دهش ول ىتح « اهيف ءاسنلا ةداهش لبقي هنآ-هنع هللا يضر- ناميلس

 . لبقي

 ةداهش يف يأ :ش (اهيف نألو) :م «مكنم ةعبرأ» : هلوق يف ةدئاف ىقبي ال امهلوق ىلع : انلق

 . ةروصلا ثيح نم يأ :ش (ةيلدبلا ةهبش) :م ءاسنلا

 تناك ول هنأل « ةقيقح ال ةروص يأ ةيلدبلا ةهبش هلوق : -هللا همحر- ءالعلا ىخيش لاق

 ٠ ءوضولا عم مميتلاك لاجرلا ةداهشب لمعلا ناكمإ دنعو ءاسنلا ةداهش ربتعا ال « ةيقيقح ةيلدبلا

 اهيف نكل ةيلدبلا ةقيقح نهتداهش يف تسيل هنأ ىلع ‹ مهتداهش ناكمإ عم نهتداهش ربتعا الو

 : ةرقبلا) (ناتآرماو لجرف نيلجر انوكي مل نإف : ىلاعت هلوق نإف « ةروصلا رابتعاب ةيلدبلا ةهبش

 ةدئاملا) 4 مكنامبأ ةرافك كلذ مايأ ةثالث مايصف دجي مل نمف : هلوق ههباشي ام ىلع جرخ « (۲۸۲ةيآلا

 . ةيلدبلا ةهبش تثروأ اذهلف ۸٩(« ةيآلا :

 اذإ نيلجرلا ةداهشب لمعلا ناكمإ عم نهتداهش مايقل يأ :ش (لاجرلا ةداهش ماقم اهمايقل) :م

 ةلمحتم ريغ ةقيقح اهنأل :ش (تاهبشلاب ئردني اميف) :م نهتداهش يأ :ش (لبقت الف) :م كلذك ناك

 كلذكف ‹ يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك الو « اهيف ةداهشلا ىلع ةداهشلا لبقت ال ىتح دودحلا يف

 نع يكحو . ةقيقحلاك تاهبشلاب طقسي اميف ةهبشلا نأل « ةقيقحلاب ةهبشتلا رابتعا ةيلدبلا ةهبش

 رهاظ ىلإًارظن « نيلجرلا مدع دنع الإ لاجرلا عم ءاسنلا ةداهش لبقي ال هنأ : -هللا همحر- كلام

 ةيقبب ةداهشلا ) :م ةداهشلا بتارم نمو يأ :ش (اهنمو) :م ةيلدبلا ةقيقح نهتداهش يف ذئنيحف « ةيآلا

 eens ىلاعت هلوقل نيلجر ةداهش اهيف لبقت صاصقلاو ) :م ةقرسلاو برشلا دحك :ش (دودحلا
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 ال ءاسنلا ةداهش اهيف لبقي الو . / ۲ ةيآلا: ةرقبلا) : € مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو

 ناک ءاوس ‹ نيتآرماو لجر وآ نيلجر ةداهش اهيف لبقي قوقحلا نم كلذ ىوس امو: لاق . انركذ
 ال :يعفاشلا لاقو ‹ كلذ وحنو ةيصولاو ةلاكولاو « قالطلاو ‹ حاكنلا لثم لام ريغ وأ الام حلا
 ناصقنل لوبقلا مدع اهيف لصألا نأل ؛ اهعباوتو لاومألا يف الإ لاجرلا عم ءاسنلا ةداهش لبقت

 الو ‹ دودحلا يف لبقت ال اذهلو « ةرامإالل حلصت ال اهنإف  ةيالولا روصقو طبضلا لالتخاو لقعلا
 ارطخ مظعأ حاكنلاو ةرورض لاومألا يف تلبق اهنآ الإ ٠ نهدحو نهنم ةعبرألا ةداهش لبقت

 همحر- يرصبلا نسحلا نعو :ش ( (۲۸۲ةیآلا : ةرقبلا) (مكلاجر نم نيديهش اودهشتسساو

 . ءاسنلا ةداهش اهيف لبقي : ءاطع نعو ء انزلاك « ةعبرأ الإ لتقلا يف لبقي ال :-هللا

 ىلإ ةراشإ :ش (انركذ امل ءاسنلا ةداهش) :م صاصقلاو دودحلا يف يأ :ش (اهيف لبقي الو) :م

 . (انلق امل » : خسنلا ضعب يفو < ةيلدبلا ةهبش نم هركذ امو « يرهزلا ثيدح

 ىلع ةداهشلا ريرقتلا يف يأ « هيف لبقيو :؟متسر نبا رداون» يف لاق :؟سانجألا» يف لاقو

 قح وهو «ةلافكلا هيف حصيو « وفعلا هيف زوجيو « لاجرلا عم ءاسنلا نم ةداهشلاو  ةداهشلا
 . يمدآلا

 نيلجر ةداهش اهيف لبقي قوقحلا نم كلذ ىوس امو) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 يأ :ش (ةيصولاو ‹ ةلاكولاو ‹ قالطلاو ‹ حاكنلا لثم لام ريغ وأ ًالام قحلا ناك ءاوس « نيتأرماو لجر وأ

 ءاهعباوتو بسنلاو « ةعجرلاو قاتعلاك :ش (كلذ وحنو) :م لاما ريغ رادقم يف هنأل « ةياصولا

 . -هللا همحر- مالسإلا خيش طوسبم »يف هركذ رايخلا طرشو « لجأل ةلافكلاو ةراعإلاك

 يتلا يهو :ش (اهعباوتو لاومألا يف الإ لاجرلا عم ءاسنلا ةداهش لبقت ال: يعفاشلا لاقو) :م

 . هرخآ ىلإ . . ةراعإلاك « اهانركذ

 لصالا نأل) :م انلوقك ىرخأ ةياور يفو « ةياور يف -هللا امهمحر-دمحأو كلام لاق هلوقبو
 :م نهيف نايسنلا ةبلغل :ش (طبضلا لالتخاو لقعلا ناصقنل لوبقلا مدع) :م نهتداهش يف يأ :ش (اهيف

 نأ لجألو يأ :ش (اذهلو) :م ةفالخحلا ىلإ ةزمهلا رسكب :ش (ةرامإلل حلصت ال اهنإف ‹ ةيالولا روصقو)

 . (نهدحو نهنم ةعبرألا ةداهش لبقت الو « دودحلا يف لبقت ال) :م لوبقلا مدع لصألا

 الإ يأ لوبقلا مدع ءاسنلا ةداهش يف يأ «اهيف لصألا نأل» هلوق نم ىنشتسا :ش (اهنأ الا) :م

 داهشإب جرحلا مهقحلي هنأل ء اهبابسأ عوقو ةرثك :ش (ةرورض لاومألا يف تلبق) :م نهتداهش نأ
 الف اهرظح ولو « اهعوقو ةرثكل سانلا قوقح توفت اهيف عمسي مل اذإف « ةثداح لك يف نيلجر
 ًارطخ مظعأ حاكنلاو) :م :هلوق ىنعم وهو « حاكنلاكًادوجو لقأ وأًأرطخ مظعأ وه ام اهب قحلي



 ام دوجول لوبقلا اهيف لصألا نأ انلو . ادوجو رثكأو ارطخ ىندأ وه اب قحلب الف « اعوقو لقأو
 ‹دهاشلل ملعلا لصحی لوألاب ذإ ٠ ءادألاو طبضلاو ةدهاشملا وهو ‹ ةداهشلا ةيلهأ هيلع ینتبی

 ناصقنو « رابخألا يف اهرابخإ لبقي اذهلو « يضاقلل ملعلا لصحي ثلاثلابو « ىقبي يناثلابو

 ء ةهبشلا الإ كلذ دعب قبب ملف « اهيلإ ىرخألا مضب ربجنا نايسنلا ةدايزب طبضلا

 (ًادوجو رثكأو ًارطخ ىندأ وه اب قحلي الف ءًاعوقو لقأو

 ‹ حرجلاو ةدعلاو « ءالولاو « غولبلاو ةدرلاو ‹ مالسإلاو ‹ ةعجرلاو قالطلا كلذكو :ش

 يف هركذ ام وه -هللا همحر- يعفاشلا بهذم لصاح« صاصقلا نع وفعلاو ليدعتلاو

 ‹ ةعفشلاو « رايخلاو « لجألاك اهقوقحو « لاومألا يف الإ ءاسنلا ةداهش لبقتال : (مهزیجو)

 . نيتأرماو لجرب تبثيف « لاحلا الإ بجوي ال حرج لكو « ًاطخلا لتقو « ةراجإلاو

 هيلع قتعلا بترتل ناهجولا هيفف ريخألا مجنلا الإ « ةباتكلا موجن ضبقو دوقعلا خسن اذكو

 ‹ ةدرلاو مالسإلاو ‹ قتعلاو قالطلاو ةعجرلاو حاكنلاك « لام ىلإ لوؤي الو « لامي سيل امو
 ‹ ةلاكولاو ةياصولا نع «صاصقلا نع وفعلاو « ليدعتلاو « حرجلاو ةدعلاو ءالولاو غولبلاو

 . نیتأرماو لجرب تبثی الو نیلجرب تبثیف

 الف « ةوسن عبرأب تبثي هنإف « عاضرلاو « ءاسنلا بويعو ةدالولاك لاجرلل رهظي ال ام امأو

 . اهدحو ةلباقلا لوقب ةدال ولا تبثت

 ةداهشلا ةيلهأ هيلع ىنتبي ام دوجول لوبقلا) :م ءاسنلا ةداهش يف يأ :ش (اهيف لصألا نأ انلو) :م

 اهبو ءةنياعملا يأ «ةرهاشملا يهو : خسنلا ضعب يفو. :ش (ةدهاشملا) :م هيلع ىنتبي ام يأ :ش (وهو

 . ظفحلاو مهفلاو عامسلا نسح وهو :ش (طبضلاو) :م رهاشملا ملعلا لصحي

 يأ :ش (دهاشلل ملعلا لصحي لوألاب ذإ) :م « يضاقلل هب لصحي يذلا :ش (ءادألاو) :م

 :م ءادألاب يأ :ش (ثلافلابو) :م دهاشلل ملعلا ىقبي طبضلاب يأ :ش (ىقبي يناثلابو) :م ةرهاشملا

 رسكب :ش (اهرابخإ لبقي) :م اهيف ًالصأ لوہقلا نوكلو يأ :ش (اذهلو « يضاقلل ملعلا لصحب)
 . راثآلاو ثيداحألا يهو ةزمهلا حتفب :ش ( رابخألا يف ) :م ةزمهلا

 هريرقت طبضلا لالحإو -هللا همحر- يعفاشلا لوق نع باوج اذه :ش (طبضلا ناصقنو) :م

 ةأرملاب يأ :ش (ىرخألا مضب ربجنا نايسنلا ةدايزب) :م طبضلا ناصقن نأ ميلستلا دعب كلذ نإ لاقي نأ

 ‹ ةيلدبلا ةهبش يأ :ش (ةهبشلا الإ كلذ دعب قبي ملف) :م ةدحاولا ةأرملا ىلإ يآ :ش (اهيلإ) :م ىرحألا

 الو « «لقعلا ناصقنل» -هللا همحر-يعفاشلا لوق نع باوجلا -هللا همحر- فنصملا ركذي ملو

 . « ةيالولا روصقل» هلوق نع



 ىلع عبرألا لوبق مدعو تاهبشلا عم تبلت قوقحلا هذهو « تاهبشلاب ئردني اميف لبقن ال اذهلف
 يف ءاسنلاب بويعلاو ةراكبلاو ‹ ةدالولا يف لبقتو :لاق ‹ نهجورخ رثکی الیک سایقلا فالخ

 ةزئاج ءاسنلا ةداهش مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل . ةدحاو ةأرما ةداهش لاجرلا هيلع علطي ال عضوم

 عیطتسب ال امیف

 نأ ٠ كلذ نايبو ؟ فيلكتلا طانم وه امف « نهلقع يف ناصقن ال هنأ : لوألا نع باوجلاو

 لصاح وهو ينالويهلا لقعلا ىمسيو لعفلا دادعتسا: ىلوألا : بتارم عبرأ ةيناسنإلا سفنلل

 . فيلكتلا طانم وهو تايهيدبلا لصحت نأ : ةيناثلاو « مهترطف أدبم يف ناسنإلا دارفأ عيمحل

 ىمسيو «باستكا ىلإ راقتفا ريغ نم ءاش ىتم اهنم غورفملا تايرظنلا لصحي نأ : ةثلاثلاو

 . لقعلاب لقعلا

 وه اميف سيلو دافتسملا لقعلا ىمسيو « ةرهاشم اهيلإ تفلتيو اهرضحتسي نأ وه : ةعبارلاو
 تايهيدبلا ليصحت يف نهتلاح ةدهاشمب ناصقن نهيف ةكلملاب لقعلا وهو « اهنم فيلكتلا طانم

 فيلكت نود نهفيلكت ناكل « ناصقن كلذ يف ناك ول هنإف « تايئزجلا يف سارحلا لامعتساو

 ‹ لعفلاب لقعلا هب دارملا «( لقع تاصقان :١ لب هلوقو . كلذك سيلو « ناكرألا يف لاجرلا

 . لمأتف ء ًاضبآ يناثلا نع باوجلا رهظ اذهبو « ةرامإلاو ةفالخلاو ةيالولل نحلصي مل كلذلف
 ئردني اميف) :م نهتداهش يأ :ش (لبقت ال) :م ةيلدبلا ةهبش لجألف يأ :ش (اذهلف) :م

 ‹ قالطلاو حاكنلا هب دارأ :ش (تاهبشلا عم تبثت قوقحلا هذهو) :م اهتبثي اميف لبقتو :ش (تاهبشلاب

 ىلإ يضاقلا باتك اهيف ئزجي هنإف « لاومألاو « ءاصيإلاو « ةلاكولا امأو « لزهلا عم اهتوبث رهاظف

 عم ءاسنلا ةداهشب تبت كلذكف « ةهبشلا عم اهتوبث ةرامإ كلذو « ةداهشلا ىلع ةداهشلاو يضاقلا

 . لاجرلا

 ةداهش لبقيالو : - هللا همحر- يعفاشلا لوق نع باوج اذه :ش (عبرألا لوبق مدعو) :م

 يضتقي سايقلا نأل :ش (سايقلا فالخ ىلع) :م عبرألا ةداهش لوبق مدع ىلإ نهدحو نهنم عبرألا

 نهفشك نهجورخ ةرثك يف نأل :ش ( نهجورخ رثكي اليك) :م كلذ كرت هنكلو «كلذ لوبق

 . عونمم وهو ‹ نهحاضتفاو

 يف ءاسنلاب بويعلاو « ةراكبلاو  ةدالولا يف لبقتو) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ةداهش زوجيو : -هللا همحر- كلام لاقو :ش ( ةدحاو ةأرما ةداهش لاجرلا هيلع علطي ال عضوم

 .ةدحاو ةأرما ةداهش كلذ يف زوجي الو « ءابآلا بويعو لالهتسالاو ةدالولا يف نيتدرفنم نيتأرما

 . هللا همحر-يروثلا لوق وهو « «طوسبملا »يف اذك « ىليل يب نبا لاق هبو

 عيطتسب ال اميف ةزئاج ءاسنلا ةداهش) :م الك . يبنلا لوقل يأ:ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل) :م
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 ىلع ةجح وهو « لقألا لوانتيف « سنجل ا هب داري ماللاو فلألاب ىلحملا عمحجلاو . هيلإ رظنلا لاجرلا

 ‹ عبرألا طارتشا يف - هللا همحر - يعفاشلا

 : ٠ ٠(يلإ رظنلا لاجرلا

 يرهزلا باهش نبا نع جيرج نبا انربخأ : «هفنصم» يف -هللا همحر- قازرلا دبع ىورو

 ةدالو نم نيلي اميف لجر نهعم سيل ءاسنلا ةداهش زوجت نأ يف ةنسلا تضم : لاق -هللا همحر-

 لاقو . . نهالإ هيلي الو هيلع علطي ال يذلا ءاسنلا رمأ نم كلذ ريغ يفو « نينجلا لالهتساو « ةأرملا

 نبا نع ميكحلا نب عاقعقلا نع ةبقع نب ىسوم نع ةربس يبأ نع ركب وبأ انربخأ : اضيأ

 نهالإ هيلع علطي ال ام ىلع الإ نهدحو ءاسنلا ةداهش زوجي ال : لاق - امهنع هللا يضر-رمع

 هللا همحر- يروثلا انربخأ : ًاضيأ لاقو . نهضيحو نهلمح نم كلذ هبشي امو ءاسنلا تاروع نم

 ةلباقلا ةأرملا ةداهش زاجأ - هنع هللا يضر- ًايلع نأ : ىيحي نب هللا دبع نع يفعجلا رباج نع -

 يبأ نب ميهاربإ انربخأ : ًاضيأ لاقو ىيحي نبا كلذكو فيعض يفعجلاو « لالهتسالا يف اهدحو

 زاجآ هنع - هللا يضر- باطخلا نب رمع نأ باهش نبا نع قاحسإ ينربخأ « يملسلا ىيحي

 . لالهتسالا يف ةأرما ةداهش

 هركذ يذلا ثيدحلاب لالدتسالا نايب هجو اذهب دارأ :ش ( ماللاو فلألاب ىلحملا عمجلاو) :م

 لوانتيف) :م دوهعم ةمث سيل هنأل :ش ( سنجل ا هب داري) :م عمجلا ىلع الخد اذإ ماللاو فلألا نأ وهو

 . ةيسنجلا ةطساوب ددعلا نالطبل « دحاولا وهو :ش ( لقألا

 اک هنأ : ثیدحلا یور - هنع هللا يضر- ةفيذح نأ هديؤي :- هللا همحر- يكاكلا لاقو

 (رارسألا» يف اوور انباحصأ :- هللا همحر- يزارتألا لاقو . ةدالولا ىف ةلباقلا ةداهش زاجأ

 © ةدالولا يف ةلباقلا ةداهش زاجأ ا يبنلا نأ » - هنع هللا يضر- ةفيذح نع هريغو

 نع شمعألا نع ينئادملا نمحرلا دبع يبأ نع ‹ يطساولا كلما دبع نب دمحم هاور : تلق

 وبأ : ينطقرادلا لاقو « حصي ال اذه : لاقو . هرخآ ىلإ - هنع هللا يضر- ةفيذح نع لئاو يبأ

 . لوهجم : ينئادملا نمحرلا دبع

 . یھتنا <«

 (عبرألا طارتشا يف - هللا همحر- يعفاشلا ىلع ةجح) :م هركذ يذلا ثيدحلا يآ :ش ( وهو) م

 تضم : لاق باهش نبا نع جيرج نب نسحل ا انربخأ «هفنصم» يف قازرلا دبع ىور . بيرغ : يعليزلا لاق (۱)

 نهبويعو ءاسنلا تادالو نم نهريغ هيلع علطي ال اميف ءاسنلا ةداهش زوجت نأ ةنسلا

 نع شمعألا نع يطساولا كلما دبع نب دمحم قيرط نم ( ۲۳۳ ٤/ ) «ةيضقألا » يف ينطقرادلا هاور : فيعض (۲)

 لجر امهنيب شمعألا نم عمسي مل كلم ا دبع نب دمحم : ينطقرادلا لاق ًالسرم . . ةفيذح نع لئاو يبآ

 نع ينئادملا نمحرلا دبع يبآ نع كلما دبع نب دمحم نع هجرخ مث : ينئادملا نمحرلا دبع وبأ وهو لوهجم
 .هب شمعألا
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 رابتعا طقسي اذكف ‹ فخأ سنجلا ىلإ سنجلا رظن نأل ؛ رظنلا فخيل ةروكذلا تطقس اغنإ هنألو

 يف هانحرش « ةدالولا يف اهمكح مث مازلإلا ىنعم نم هيف ال طوحأ ثالشلاو ىنثملا نأ الإ  ددعلا

 تديأت اهنأل هدعب قرفيو « ةنس نينعلا يف لجؤي ركب اهنأ ندهش نإف « ةراكبلا مكح امأو قالطلا

 «لصأ ةراكبلا ذإ « ديؤمب

 . ًاضيأ ءاطع لوق وهو « ءاسنلا نم :ش

 انل سیلو !؟هل ةجح نوكي فيكف حيحص ريغ ثيدحلا اذه لوقي نأ -هللا همحر- يعفاشللو

 نسحلا لوق وهو -هللا همحر- دمحأ لاق انلوقبو- هنع هللا يضر- قازرلا دبع نع هانركذ ام الإ

 ةروكذلا تطقس امنإ) :م نأشلا نألو يأ « انل لوقعم ليلد :ش (هنألو) :م -هنع هللا يضر- يرصبلا

 الإ«مارح ةروعلا ىلإ رظنلا يأ :ش (رظنلا فخيل) :م قافتالاو ةروكذلا''ةفص تطقس اغنإ ينعي :ش (

 فخأ ةأرملا ةروع ىلإ ةآرملا رظن نأل :ش (فخأ سنجلا ىلإ سنجلا رظن نأل) :م اهسنج رظن انربتعا انآ

 رابتعا طقسي) :م كلذ لجألف يأ :ش (اذكف) :ماهتروع ىلإ لجرلا رظن نم لقأ نهيلإ نهتوهش نأل
 .ةعامجلا رظن نم فخأ ةدحاولا رظن نأل :ش (ددعلا

 نأل :ش (مازلإلا ىنعم نم هيف امل ) :م بلقلا ةنينأمط ةدايزل :ش (طوحأ ثالثلاو ىنخملا نأ الا) :م

 ةداهشلاب ًاهبش هيف

 همحر-لمكألا لاقو « ةبسنلا مازلإلا ىنعم نم :هلوق : -هنع هللا يضر- ةعيرشلا جات لاقو

 ةقحل ةدحاولا رظنب ءافتكالا زاوج ناك ول نأل ةضقانم عون ليلعتلا اذه يف نأب ضرتعاو - هللا

 بجوي رظنلا ةفخ لاقي نأ باوحلاو «ةدحاولا رظن نم طوحأ ثالثلاو نينثالا رظن ناك امل « اهرظن

 . ددعلا رابتعا بوجو مدع

 ( اهمكح مث) :م اطايتحا زاوجلاو بوجولا مدعب انلقف [. . .] هبوجو يضتقي مازلإلا ىنعمو
 بسنلا توبث باب يف ينعي :ش (قالطلا يف هانحرش ةدالولا يف) :م ةدحاو ةأرما ةداهش مكح يأ :ش

 . كانه هيف رظنيف « ةدالولاب دهشت ةدحاو ةأرما ةداهشب تبثت ةدالولا ةحص نإف «هلوق دنع

 اهيلإ ءاسنلا رظن نم دب ال « ةعيبمو ؟رينهم ةأرملا تناك ءاوس اهنإف :ش (ةراكبلا مكح امأو) :م

 وأ ديؤمب نهتداهش ديؤي نأ امإف « تدهشو اهيلإ ترظن اذإف « امهنيب ةموصخل ا لصف ىلإ ةجاحلل
 ‹ اهديؤي ام اهيلإ مضي نأ دب الف « يناثلا ناك نإو < ةجح نهتداهش تناك « لوألا ناك نإف ال

 (اهدعب قرفيو ةنس نينعلا يف لجؤي ) :م ةزعم تناك نإف :ش ( ركب اهنأ ندهش نإف ) :م . اذه ىلعف

 نأ هنايب :ش ( لصأ ةراكبلا ذإ « ديؤمب تدياأت ) :م نهتداهش نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م ةنس دعب يأ :ش

 لصي مل : يه تلاقف اهيلإ تلصو وه : لاقف « ةدملا يضم دعب افلتخا اذإ « اهجوز عم نينعلا ةأرما

 امهنيب يضاقلا قوف « ةقرفلا تراتخا ولف «ريخت اهنإف « ركب يه : نلق نإف « ءاسنلا ىرت اهنإف يلإ
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 هلوكن مضنيل عئابلا فلحي « بيث اهنإ نلق نإف « ةراكبلا طرشب اهارتشا اذإ ‹ ةعيبملا در يف اذكو

 لبقت ال يبصلا لالهتسا ىلع نهتداهش امآو .عئابلا فلحيف ‹ نهلوقب تبي بيعلاو « نهلوق ىلإ
 اهنأل؛ةالصلا قح يف الإ لاجرلا هيلع علطي ام هنأل ؛ ثرإلا قح يف -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع

 اهرضحي الو « ةدالولا دنع توص هنأل ؛ اًضيأ ثرإلا قح يف لبقت امهدنعو . نيدلا رومأ نم

 راصف « ةداع لاجرلا

 . ةراكبلا يهو لصألا ةداهشب ةدئافل نهلوقب ةقرفلا تبثأو

 ىرتشا اذإ هنايب :ش ( ةراكبلا طرشب اهارتشا اذإ ) :م ةيراج ناك اذإ :ش ( ةعيبملا در يف اذكو ) :م

 نإف « لاحلا يف ركب يه : عئابلا لاقف « هدعب وأ ضبقلا لبق افلتخا مث « ركب اهنآ ىلع ةيراج لجر

 قح خسفلا نأل ؛ نهتداهشب خسفلا قح تبشي مل :ش ( بيث اهنإ نلق نإف ) :م ءاسنلا اهيري يضاقلا

 ىلع نيميلا هجوتل ةموصخلا قح تبث نكل « ديؤمب ديأتت مل « ةفيعض ةجح نهتداهشو « يوق
 اهتعب دقل هللاب اهضبق نكي مل نإف « ركب يهو عيبلا مكحب اهتملس دقل :ش ( عئابلا فلحي ) :م عئابلا

 :م عئابلا لوكن يأ :ش ( هلوكن مضنيل) :م يرتشملا مزل فلح نإو . هيلع دري لكن نإف « ركب يهو

 ال اميف ةجح ءاسنلا ةداهش لاقي اب باوج اذه :ش ( نهلوقب تبثي بيعلاو) :م درتف :ش ( نهلوق ىلإ)

 بيعلاو «هلوقب باجأ ثيدحلاب لمعلا كرت فيلحتلاو « نهلوقب درلا بجيف « لاجرلا هيلع علطي
 اذإ يرتشملا نإف :ش ( عئابلا فلحيف ) :م فيلحتلا حو ىوعدلا عامس قح يف يأ نهلوقب تبثي
 لوقلا ناك الإو « فيلحتلا ةيالو هل تبشيل لاحلا يف هب همايق تابثإ نم هل دب ال عيبملا يف ابيع ىعدا

 فلحي مث ثيدحلاب لمعو « لاحلا يف بيعلا تبثي « بيث اهنإ نلق اذإف « لصألاب هكسمتل عئابلل
 . هدي يف تناك يذلا تقولا يف بيعلا كلذ اهب نكي مل هنأ ىلع عئابلا

 هنأل ثرإلا قح يف -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع لبقت ال يبصلا لالهتسا ىلع نهتداهش امأو ) :م

 علطي ام اذهو « ةدالولا دنع يبصلا توص وهو لالهتسالا نأل يآ :ش ( لاجرلا هيلع علطي ام

 رضحي مل نإو « لوق يف -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو « ةجح هيف نهتداهش نوكي الف «لاجرلا
 فالخب لاجرلا رضحي مل نإو ‹ تاعامجلا يف ايندلا تاحارج ىلع نهتداهشك نهتداهشف لاجرلا

 يأ :ش ( ةالصلا قح يف الإ ) :م لاجرلا هيلع علطي الف « مألا نم دلولا لاصفنا اهنإف « ةدالولا

 :م قافتالاب زوجت اهنإف هيلع ةالصلا قح يف يبصلا لالهتسا ىلع ةرحلا ةدحاولا ةآرملا ةداهش لبقت

 ‹ كلذ يف ةجح ةدحاولا ةداهشف :ش ( نيدلا رومأ نم) :م ةالصلا قح نأل يأ :ش ( اهنأل)

 . ناضمر لاله اهتداهشک

 ثرإلا قح يف لبقت ) :م :-هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنعو ) :م

 راصف « ةداع لاجرلا اهرضحي الو « ةدالولا دنع توص ) :م يبصلا لالهتسا نأل يأ :ش ( هنأل اًضيأ
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 مل نإف ءةداهشلا هظفلو ‹ ةلادعلا نم هلك كلذ يف دب الو « لاق. ةدالولا سفن ىلع نهتداهشك

 نمم » : ىلاعت هلوقلف ةلادعلا امأ « هتداهش لبقت مل نقيتأ وأ ملعأ لاقو  ةداهش ةظفل دهاشلا ركذي

 * : ىلاعت هلوقلو «لدعلا وه دهاشلا نم يضرملاو .( ۲۸۲: ةيآلا ةرقبلا) € ءادهشلا نم نوضرت

 نم نأل ؛ قدصلل ةنيعملا يه ةلادعلا نألو .( ۲: ةيآلا قالطلا) € مكنم لدع اوذ اودهشأو

 ‹ ةورم اذ سانلا يف اهيجو ناك اذإ قسافلا نأ فسوي يبأ نعو .هاطاعتي دق بذكلا ريغ يطاعتي

 حصأ لوألاو . هتءورمل بذكلا نع عنميو « هتهاجول رجاأتسي ال هنأل ؛ هتداهش لبقت

 . لوق يف -هللا مهمحر- يعفاشلاو دمحأو كلام لاق هبو :ش ( ةدالولا سفن ىلع نهتداهشك

 ركذ ام عيمج يف يأ :ش ( هلک كلذ يف دب الو ) :م : -هللا همحر- يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 نقيتأ وأ ملعأ لاقو: ةداهش ةظفل دهاشلا ركذي مل نإف ‹ ةداهشلا ةظفلو ةلادعلا نم ) :م ةداهشلا عاونأ نم

 (۲۸۲ ةيآلا : ةرقبلا ) ( ءادهشلا نم نوضرت نمم : لجو زع هلوقلف ةلادعلا امأ . هنداهش لبقت مل

 :ش ( ۲ يالا : قالطلا) ( مكنم لدع يوذ اودهشأو : ىلاعت هلوقلو « لدعلا وه دهاشلا نم يضرملاو

 . يضرمب سيل قسافلاو

 نألو ) :م هلوق ىنعم وهو « قدصلا رابتعاب ةجح ةداهشلا نأ ولو « ءاهقفلل هيف فالخ الو
 دق بذكلا ريغ ) :م لوانتلا وهو ‹ يطاعتلا نم :ش (ىطاعتي نم نأل ؛ قدصلل ةنيعملا يه ةلادعلا

 ىلع مدقيو ًاضيأ هاطاعتي دقف «هنيد تاروظحم نم بذكلا ريغ ىطاعتي نم نأل يآ :ش ( هاطاعتي

 . ةمهتلل هتداهش درتف « ًاضيأ روزلا ةداهش

 (ةءورم اذ ساتلا يف ) :م فرشو ردق اذ يأ :ش ( اهيجو ناك اذإ قسافلا نأ فسوي يبأ نعو ) :م

 هتهاجول رجاأتسي ال هنأل هتداهش لبقت ) :م واولا ديدشتو ةزمهلا « ناتغل ةءورملا يفو « ةيناسنإ يأ :ش

 نع هعنمت هتءورمف« بذكلاب سانلا نيب فرعي نأ ىضري ال هنأل :ش ( هتءورمل بذكلا نع عنميو

 ( لوألاو ) :م هتهاجو يف ملسي نأ اًقوخ روزلا ةداهش ىلع رجأتسي نأ هسفنل ىري ال كلذكو «كلذ

 : لجو زع هلوق قالطإل :ش ( حصا ) :م الوأ ةهاجو اذ اًقلطم قسافلا ةداهش لوبق مدع وهو :ش

 ( اونيبتف ًأبنب قساف مكءاج نإ  :هلوقو (۲ ةيآلا : قالطلا ) :ش ( مكنم لدع يوذ اودهشأو#

 . ( ٦ ةيآلا : تارجحلا)

 ٠ .. دوهشلا اومركأ» : مالسلا هيلع لاقو ةداهشلا ماركإ اهب لمعلاو ةداهشلا لوبق نألو

 هجوب هقلاف ‹ قسافلا تيقل اذإ :  مالسلا هيلع لاق « كلذ فالخب انرمأ قسافلا قح يفو ‹ثیدحلا

 .(طوسبملا »يف اذك « اعرش قسفب اًتلعم نوكي نمل ةءورم الو « ةسوبعلا ديدش يأ « رهفكم
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 «حصي ال :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو . اندنع حصي « قسافلا ةداهشب ىضق ول يضاقلا نأ الإ

 هذهب اهيف رمألا ذإ ‹ اهطارتشاب تقطن صوصنلا نألف « ةداهشلا ةظفل امأو . ةفورعم ةلأسملاو

 ناكف هللاب دهشأ : هلوقك ‹ نيميلا ظافلأ نم دهشأ هلوق نإف « ديكوت ةدايز اهيف نألو « ةظفللا

 طرتشي ىتح مدقت ام عيمج ىلإ ةراشإ هلك كلذ يف هلوقوء دشأ ةظفللا هذهب بذكلا نع عانتمالا

 ؛ حيحصلا وه اهريغو ةدالولا يف ءاسنلا ةداهش يف ةداهشلا ةظفلو ةلادعلا

 يعفاشلا لاقو اندنع حصي قسافلا ةداهشب ىضق ول ) :م يضاقلا نكل يأ :ش ( يضاقلا نأ الإ ) :م

 زوجي الو قسافلا ةداهش لبقت ال -هللا همحر- يعفاشلا لاقو :ش ( حصي ال -هللا همحر -

 . هژاضق

 ظفل امو ) :م «يضاقلا بدأ »باتك لئاوأ يف اهيف مالكلا رم دقو :ش ( ةفورعم ةلاسملاو ) :م

 :ش ( ةظفللا هذهب ) :م صوصنلا يف يآ :ش ( اهيف رمألا ذإ « اهطارتشاب تقطن صوصنلا نألف ةداهشلا

 اذإ اودهشأو » ( ۲ ةيآلا : قالطلا ) ( هلل ةداهشلا اوميقأو » : ىلاعت هللا لاق . ةداهشلا ةظفل يأ

 لثم تملع اذإ» : ب لاقو « ( ۲۸۲ ةبآلا : ةرقبلا ) ( مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو (  متعيابت

 ىلع اهتلالدل :ش ( ديكوت ةدايز ) :م ةداهشلا ظفل يأ :ش ( اهيف نالو ) :م « عدف الإو دهشاف سمشلا

 . ةداهشلا

 ( ةظفللا هذهب بذكلا نع عانتمالا ناكف « هللاب دهشأ :هلوقك« نيميلا ظافلأ نم دهشأ هلوق نإف ) :م

 دروم ىلع رصتقيف ةظفللا هذهب اهلوبقب تدرو صوصنلاو :ش ( دشأ ) :م ةداهشلا ةظفلب يأ :ش

 : رثدملا ) 4 ربكف كبرو :  ىلاعت هللا لاق « ريبكتلا ظفلب ريبكتلاب رمألا ءاج :لاقي الو « صنلا

 لثم « رخآ ظفلب هليدبت -هللا همحر- دمحمو -هللا همحر- ةفينح وبآ زاجأ كلذ عمو « (۳ةيآلا

 . ميظعتلل ريبكتلا نإ : لوقن انأل مظعأو لجأ هللا

 امآ ةلالد هب قحليف « ديزآ لب هجو لک نم هلثم ناکف «میظعتلا حیرص «مظعأ» هلوق يفو

 يف ةداكو ةدايز هل تناكف مسقلل ركذياذهلو « نايعلاو ةدهاشملا نع ينبنتف ةداهشلا

 . ةداهشلا ظفلب اهقاحلإ نكي الف « ملعأ وأ نقيتأ هلوق ىلع رابخإلا

 يف ىأ :ش ( هلک كلذ يف ) :م «هرصتخم» يف -هللا همحر- يرودقلا لوق يأ :ش ( هلوقو ) :م

 ةظفلو . ةلادعلا طرتشب ىتح ) :م ةداهشلا عاونآ نم :ش ( مدقت ام عيمج ىلإ ةراشإ ) :م مدقت ام عيمج

 ال مهنإف نييقارعلا لوق نع هب زرتحا :ش ( حيحصلا وه اهريغو ةدالولا يف ءاسنلا ةداهش يف ةداهشلا

 . ةداهشلا ةظفل اهيف نوطرتشي

 نأ :-هللا همحر- يخركلا نع يكحو . ةربتعم ريغ ةيرحلاو ةداهشلا ةظفل نإ ؛ىقتنملا يفو

 هلاق يذلاو ‹ «فلتخملا» بحاص بهذ هيلإو ربخ يه امنإو « ةداهشب تسيل ةدالولا ىلع ةداهشلا
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 « مالسإلاو ةيرحلا هيف طرتشيو  ءاضقلا سلجم صتخا ىتح« مازلإلا ىنعم نم هيف ال ةداهش اهنأل

 لاح نع لاسي الو « ملسملا يف ةلادعلا رهاظ ىلع مكاحلا رصتقي : هللا همحر ةفينح وب لاق

 الإ ضعب ىلع مهضعب لودع نوملسملا »: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل مصخلا نعطي ىتح دوهشلا

 ») فذق یف ادودحم

 . هللا مهمحر- خلب خياشم هراتخا يذلا وه -هللا همحر- يرودقلا

 . انخياشم هيلعو :-هللا همحر- يزارتألا لاقو

 طرتشي : خلبو یراخب خیاشم لاق : «رکب حرش» يف لاق: -هللا همحر- يشاترمتلا لاقو

 يأ :ش ( اهنأل) :م ناضمر لاله ةداهش يف امك طرتشي ال : قارعلا خياشم لاقو « ةداهشلا ةظفل

 يآ :ش ( مازلإلا ىنعم نم هيف امل ) :م رابخإ درجمب تسيلو :ش ( ةداهش) :م ةدالولاب ءاسنلا ةداهش ظفل

 ريغ يف ربتعي الف :ش ( ءاضقلا سلجم ) :م ءاسنلا ةداهش ظفل يآ :ش ( صتخا ىتح ) :م بسنلا مازلإ
 . يضاقلا سلجم

 :ش ( مالسإلاو ةيرحلا ) :م :دهاشلا يف يأ -هللا همحر- يزارتألا لاق :ش ( هيف طرتشيو ) :م

 ةظفل طارتشا يف يأ « هيف هلوق يف ريمضلا نأ رهاظلاو ‹ ةداهشلا بتارم نم انركذ ام عيمج يف

 ءالعلا انخيش ةخسن هديؤيو « اًضيآ مالسإلاو ةيرحلا طرتشي ةدالولاب ءاسنلا ةداهش يف ةداهشلا

 هصاصتخاو « مازلإلا ىنعم نم هيفام لجألو يأ مالسإلاو ةيرحلا طرتشياذهلو « -هللا همحر-

 ال ةرفاك وأ ةمأ تناك ول ىتح مالسإلاو ةيرحلا ةدالولاب ءاسنلا ةداهش يف طرتشي « ءاضقلا سلجمب

 لاح نع لاسي الو « ملسملا يف ةلادعلا رهاظ ىلع مكاحلا رصتقي :-هللا همحر- ةفينح وبآ لاق ) :م

 نوملسملا ) :م: ايب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل « مصخلا نعطي ىتح دوهشلا
 يف ةبيش يبأ نبا هاور ثيدحلا اذه :ش ( «فذق يف ادودحم الإ ضعب ىلع مهضعب لودع

 : لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع جاجح نع ناميلس نب ميحرلا دبع انثدح «(هفنصم»
 لثم يأ :ش ( - هنع هللا يضر - رمع نع يورم كلذ لثمو ) :م هرخآ ىلإ . . . اي هللا لوسر لاق

 يف ينطقرادلا هاور اذه « - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نع يوري يبنلا نع يور ام

 يبأ ىلإ - هنع هللا يضر -رمع بتك : لاق « يلذهلا حيلملا يبأ نب هللا دبع نع ادج ًالوطم «هننس»

 : - هنع هللا يضر - يرعشألا ىسوم

 لودع نوملسملا »: هيفو « ثيدحلا . . . ةعبتم ةنسو « ةمكحم ةضيرف ءاضقلا نإف « دعب امأ

 هدانسإو . اعرفرم . . هدج نع هیبأ نع بیعش نب ورمع نع جاجح قيرط نم (۱۷۲ )٦/ ةبیش یبآ نبا هاور (۱)

 . سلدم وهو ةاطرأ نب جاجحلا فعضل هل فيعض
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 ؛ هنيد مرحم وهامع راجزنالا وه رهاظلا نألو ‹ -هنع هللا يضر -رمع نع يورم كلذ لثمو

 هنأل دوهشلا نع لاسي هنإف ‹ صاصقلاو دودحلا يف الإ عطقلا ىلإ لوصو ال ذإ « ةبافك رهاظلابو

 مهين مصحخل ا نعط نإو « ةئراد اهيف ةهبشلا نألو « اهيف ءاصقتسالا طرتشيف « اهطاقساإل لاتحب

 ‹ حيجرتلل ابلط لاسيف نارهاظلا لباقت هنأل« ةينالعلاو رسلا يف مهنع لاسي

 . ةبارق وأ ةدالو يف اتينظ وأ ‹ روز ةداهش يف اب ربخم وأ دح يف ادودحم الإ ضعب ىلع مهضعب

 كورتم: -هللا همحر- يئاسنلا لاقو « فيعض ديمح نب هللا دعو : ىنطقرادلا لاقو

 باطخلا نب ةيلاع ديمح يبآ مساو ‹ ثيدحلا ركنم :-هللا همحر- يراخبلا لاقو ‹ثيدحلا

 .هللا همحر- يفوكلا يلذهلا

 ( ةيافك رهاظلابو «هنيد مرحم وه امع راجزنالا وه ) :م ملسملا لاح يف :ش ( رهاظلا نألو ) :م

 ةماقإب هب ىعدملا قاقحتسا يعدم ا تبثي انه اهو « قاقحتسالل ال عفدلل يفكي رهاظلا ليق نإف :ش

 . ةنيبلا

 ناكمإ ال يأ :ش ( عطقلا ىلإ لوصو ال ذإ ) :م : هلوقب فنصملا هيلإ راشأ ام :٠ باوج يف ليق

 لوبقو «ةيكزتلا ىلإ جيتحا « رهاظلاب فتكي مل ول هنأل رهاظلا الإ « يعطقلا ليلدلا ىلإ لوصولل

 دريو « رخآ كزم ىلإ جيتحال هلوقب لمعي مل ول ذإ « رهاظلاب لمع اًضيأ ليدعتلا يف يكزملا لوق
 . لسلستلاو رودلا ىلإ يدؤيف « عبارلاو ثلاثلا يف كلذ

 نأل ‹ قاقحتسالل ال عفدلل ربتعا « انه رهاظلا لاقي نأ زوجي :-هللا همحر- لمكألا لاقو

 ةلادعلا رهاظبو « كلذك ةمذلا ةءاربو دوهشلا ةداهشو « ًاًضراعت مصخلا هراكنإو يعدملا ىوعد

 لأسي الو هلوق نم ءانلتسا :ش ( صاصقلاو دودحلا يف الإ ) :م اًعقاو ناكف « ةمذلا ةضراعم عفدنا

 هنأل دوهشلا نع لاسي ) :م مكاحلا نإف يأ :ش ( هنإق) :م صاصقلاو دودحلا يف الإ مصخلا نعطي ىتح

 :ش ( اهيف ءاصقتسالا طرتشيف ) :م ءردلا ىلع اهانبم نأل « دودحلا طاقسإل يأ :ش ( اهطاقسإل لاتحي

 يأ :ش ( اهيف ةهبشلا نألو ) :م هل ًالايتحا لاؤسلا بجيف ءردلا ىلإ يضفي ار ةلادعلا نع لاؤسلا ذإ

 ‹ تباث لدع ريغ هنوك لامتحااذكو « ةرهاظ تناك نإو ةلادعلا يأ :ش ( ةئراد) :م دودحلا يف

 . ءردلاب ةهبشلا هذه لمعتف

 ينعي :ش ( ةينالعلاو رسلا يف مهنع لاسي ) :م دوهشلا يف يأ :ش ( مهيف مصخلا نعط نإو ) :م

 ( نارهاظلا لباقت هنأل ) :م نعطلا لبق لأسي صاصقلاو دودحلا يف نأل « صاصقلاو دودحلا ريغ يف

 اذإف ‹ هنعط يف بذكي ال مصخل ا نأ رهاظلا اذكف « نوبذكي ال دوهشلا نأ رهاظلا نأ امك ينعي :ش

 . نيضراعتملا نيب :ش (حيجرتلل الط ) :م دوهشلا نع يأ مهنع مكاحلا :ش ( لاسيف ) :م كلذك ناك

110 



 رئاس يف ةينالعلاو رسلا يف مهنع لاسي نأ دب ال:- هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو

 نوص هيفو ةلادعلا نع فرعتيف ‹ لودعلا ةداهش يهو « ةجحلا ىلع هانبم ءاضقلا نأل ‹ قوقحلا

 :لاق . نامزلا اذه يف امهلوق ىلع ىوتفلاو« نامزو رصع فالتخا اذه: ليقو. نالطبلا نع هئاضق

 ‹ لدعملا اهدريو ىلصملاو يلحلاو بسنلا اهيف لدعملا ىلإ ةروتسملا ثعبي نأ رسلا يف ةيكزتلا مث

 دصقي وأ عدخيف رهظي اليك رسلا يف كلذ لكو

 رئاس يف ةينالعلاو رسلا يف مهنع لاسي نأ دب ال :-هللا امهمحر- : دمحمو فسوي وبأ لاقو ) :م

 دمحأو يعفاشلا لاق هبو . ىوعدلا عيمج يف نعطي مل وأ مصخلا نعط ءاوس ينعي :ش ( قوقحلا

 ‹ هنع لأست مل « ةلادعلاب [هل] ادوهشم ناك نم : -هللا همحر- كلام لاقو « -هللا امهمحر-

 يهو « ةجحلا ىلع هانبم ءاضقلا نأل ) :م كش امهم لاؤسلا بجي اغإو هتداهش در هحرج فرع نمو

 هيفو ) :م هتفرع ىح هنم هتبلطت يآ هدنع ام تفرعت : لاقي :ش ( ةلادعلا نع فرعتيف « لودعلا ةداهش

 دوهشلا روهظ ريدقت ىلع :ش ( نالطبلا نع ) :م هظفح يأ :ش ( هئاضق نوص ) :م هفرعت يف يأ :ش (

 . ءاضقلا لطبيف « اًرافك وأ اديبع

 ناهربو ةجح فالتخا ال :ش ( نامزو رصع فالتخا ) :م فالخلا اذه يآ :ش ( اذه :ليقو ) :م

 هلهأل ةيريخلاب ةي يبنلا دهش يذلا ثلاثلا نرقلا يف ناك « - هنع هللا يضر - ةفينح ابأ نأ هنايب

 بذكلا اوشفي مث مهنولي نيذلا مث « مهنولي نيذلا مث « مهيف انأ يذلا يطهر نورقلا ريخ » : لاق ثیح

 دهش يذلا عبارلا نرقلا يف ناك اذهو « دهشتسي نأ لبق دهشيو ‹ فلحتسي نأ لبق لجرلا فلحي ىتح

 همحر- ةفينح وبأ دهاش ولو «فاشكتسالا طرش اذهلف « هلهأ يف بذكلا وشفب مالسلا هيلع يبنلا

 يأ :ش ( نامزلا اذه يف امهلوق ىلع ىوتفلاو ) :م : فنصللا لاق اذهلو ءامهلوقب لاقل كلذ -هللا

 .هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ لوق ىلع

 دوهشلا مامأ يضاقلا اهيف بتكي ةعقرلا يأ :ش ( ةروتسملا ثعبي نأ رسلا يف ةيكزتلا مث :لاق ) :م

 (اهيف ) :م ماوعلا رظن نع رتست اهنأل ؛ةروتسملاب تيمس لادلا رسكب :ش ( لدعملا ىلإ ) :م مهالحو

 ةلمهملا ءاحلا رسكب :ش ( يلحلاو ) :م دوهشلا بسن يأ :ش ( بسنلا ) :م نايب ةروتسملا يأ :ش

 . ةيلح عمج اروصقم ماللا فيفختو

 ) :م حصفأ رسكلاو عمجلا يف ءاحلا يف مضلا ءاجو هتفص ناسنإلا ةيلح : «برغملا» يفو

 يأ :ش ( لدعملا اهدريو ) :م ةلحملا دجسم هب دارملا نأ رهاظلاو ةسلجل ا هب دارأ ليق يأ :ش ( ىلصملاو

 ةغيص ىلع ( عدخيف ) :م لدعملا يأ :ش ( رهظي اليك رسلا يف كلذ لكو ) :م ةروتسملا لدعملا دري

 ‹ بوصنم اًضيأ لوهجم :ش (دصقي وآ ) :م لام اب عدخي يأ ‹ يفنلا باوج هنأل بصنلاب لوهجلا

 . ارهاظ ناك اذإ رارضإلاب دصقي يأ « عدخي ىلع فطع هنأل
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 نم دوهشلا نع ةلأسملل راتخي نأ ىضاقلل ىغبنيو : ناخ يضاق ىواتف»و ؛طيحملا» يفو

 ‹ ةلأسملا ةيلوبق ةنطف زييمتلاب مهملعأو « ةربخو ةنامأ مهرثكأو مهمركأو مهعزوأو سانلا قثوأ وه

 ؛مهءاخرو مهتالحمو مهلئابقو مهالحو مهباسنأب ةيامح دوهشلا ءامسأ ةعقر يف بتكي مث

 ةوشرلاب عدخي ال ىتح نيمأ دي يف ام ىلع دحأ علطي الو ةموتخم نيمأ دي ىلع ةعقرلا كلم ثعبيو

 اهيف بتكي يذلا ةفيحصلا نمثو « يعدملا ىلع نيمألا ةرجأ لعجيو اًديعب يكزملا ناك ولو
 نإف ‹ مهتلحم لهأو مهناريج نمو ‹ مهتفرح لهآ نم مهنع لأسي يكزملا مث « ًضيأ هيلع مهيماسأ

 هنأ ةعقرلا رخآ يف يكزملا بتكي « لدع وه: هنع لوئسملا لاق اذإف « مهقوس لهأ نمف دجي مل

 . يضرم ريغ لدع ريغ هنأ بتكي الو « ةداهشلا زئاج يدنع يضرم لدع

 لب ‹همسا تحت كلذ بتكي ال هقسف فرع نم : -هللا همحر- «ناخ يضاق یواتف» يفو

 هتداهشب يضقي يضاقلا نأ فاخ اذإ الإ« ملعأ هللا: لوقيو « رتسلا كته نع اًزارتحا بتكي

 . كلذب حرصي ذئنيحف « هريغ ليدعتب

 . ةينالعلا ةيكزت نيبو رسلا ةيكزت نيب عمج ءاش نإ يضاقلا مث « ارس يضاقلا ىلإ ةعقرلا كلتب

 ‹ سانلا طلاخي ال اًيوزنم نوكي الو < ةربخ بحاص يكزملا نوكي نأ يغبني :(ةريخذلا» يفو

 ىتح « اريقف الو اًَعامط نوكي ال نأ یغبنیو « لدع ريغ نم لدعلا فرعيال ‹ مهطلاخي مل اذإ هنأل

 . لاملاب عدخني ال

 مهلك دجو نإف < هسلجم لهأ لأسي هقوس وأ هتلحم لهأ وأ هدجسم لهأ يكزملا دجي مل اذإف

 نالدع نالجر هربخأف « ةلادعلاب دوهشلا فرعي مل ولو « رابخألا رتاوت كلذ يف ربتعي تاقث ريغ

 يف دودحملاو دبعلاو ةأرملا رسلا ةيكزت يف زوجي -هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةعامس نبا نعو

 نم رسلا ةيكزت نأل هتداهش زوجي نم الإ « ةينالعلا ةيكزت ىف زوجي الو « الودع اوناك اذإ فذقلا

 رابخإلا مهتياور يف الوبقم الودع اوناك اذإ ةينيدلا رومألا يف ءالؤه لوقو « ينيد رمأب رابخإلا
 اهب الإ بجي ال ءاضقلا نأ ثيح نم ةداهشلا ريظن ةينالعلا امأ « ناضمر لالهب مهتداهش

 دلاولا ةيكزت زوجي ال ىتح « ةداهشلا ةظفل ىوس ةداهشلا يف طرتشي ام اهيف طرتشيو ‹ةداهشلاك

 .زئاج رسلا يف سكعلا ىلعو « هدلول
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 ةيئالعلا تناك دقو هريغ ليدعت ةهبش يفتنتل دهاشلاو لدعملا نيب عمجي نأ دب ال ةينالعلا يفو

 دمحم نع ىوريو « ةنتفلا نع ازرحت اننامز يف رسلا يف ءافتكالا عقوو ‹ لوألا ردصلا يف اهدحو

 زئاج« لدع رح« وه لدعملا لوقي نأ دبال :ليق مث ةنتفو ءالب ةينالسعلا ةيكزت -هللا همحر-

 حصأ وهو « رادلاب ةتباث ةيرحلا نأل ؛ لدع وه هلوقب ىفتكي :ليقو ‹ لدعي دق دبعلا نال ةداهشلا

 ىعدملا لوق هانعم لدع هنأ مصخلا لوق لبقي مل دوهشلا نع لأسي نأ ىأر نم لوق يفو :لاق

 . هيلع

 سلجم يف مكاحلا :ش ( عمجبي نأ دبال ) :م ةينالعلا ةيكزتلا يفو يأ :ش ( ةينالعلا يفو ) :م
 مسالا يف ناقفتي دق نيصخشلا نأل :ش ( هريغ ليدعت ةهبش يفتنتل دهاشلاو لدعم ا نيب ) :م ءاضقلا

 ةيكزتلا ىأ :ش ( ةيئالعلا تناك دقو ) :م دهاشلا ىلإ ريشي هتلادع يذلا اذه لدعملا لوقيف « ةبسنلاو
 يضر- ةباحصلا يأ :ش ( لوألا ردصلا يف ) :م رسلا ةيكزت نودب ينعي :ش ( اهدحو ) :م ةينالعلا
 هنولباقي ال اوناك مهنأل « حرجلا نع يفويال ناك لدعملاو « ءاحلص اوناك موقلا نأل - مهنع هللا

 ‹ ةنتفلا نع ؟زرحت اننامز يف رسلاب ءافتكالا عقوو ) :م كلذك سيل اننامز يفو « مهحرج ول ىذألاب

 اذإ يكزملا نولباقي دوهشلا نأل :ش ( ةنتفو ءالب ةينالعلا ةيكزت :-هللا همحر- دمحم نع ىوريو

 . ةوادعلا مهنيبو هنيب عقيو ىذألاب مهحرج

 دبعلا نأل ‹ ةداهشلا زئاج ‹ لدع « رح ) :م دهاشلا يأ :ش ( وه لدعملا لوقي نأ دب ال :ليق مث ) :م

 لدع وه لوقي نأ طرتشي الو :ش ( لدع وه ) :م لدعملا لوقب يأ :ش ( هلوقب يفتكي :ليقو « لدعي دق
 . مالسإلا راد رادلا نأل :ش ( رادلاب ةتباث ةيرحلا نأل ) :م ةداهشلا زئاج

 دمحأو «يعفاشلا باحصأ لاق هبو :ش ( حصأ وهو ):م: -هللا همحر- :فنصملا لاقو
 لدع وه لوقينأب « ءاضرلاو ةلادعلا ركذ نم ال :-هللا همحر-: كلام لاقو « -هللا امهمحر-

 . «رهاوجلا» يف هركذ « نيفصولا دحآ ىلع رصتقي الو « يضرم

 لاق -هللا همحر- ةفينح ابأ نأ اذه نايب :ش ( دوهشلا نع لأسي نأ ىأر نم لوق يفو :لاق ) :م

 لوق لبقي مل) :م لئس اذإ لاؤسلاب لوقي نم لوق ىلع جيرحتلا نم ةعرازملا يف هلوق ةقيرط ىلع :

 ) :م :هلوقب مصخلا -هللا همحر- فنصملا رسفو . ( لدع هنأ ) :م هيلع ىعدملا وهو :ش ( مصخلا

 نع -هللا همحر- دمحم : ريغصلا عماجلا» ظفلو «هانرسفاذكو :ش ( هيلع ىعدملا لوق هانعم

 زوجي ال هنأب دوهشلا نع لأسي نأ ىأر نم : هلوق يف لاق هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نع بوقعي

 . ىهتنا « هنع لأسي ىتح لدع وه «هيلع دوهشملا مصخلا» : لاق اذإ

 ريغ يف دوهشلا نع لأسيال يضاقلا نأ :-هللا همحر- ةفينح يبأ لصأ نم نأل كلذو
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 مضي - هللا همحر- دمحم دنع نکل « هتیکزت زوجي هنأ -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يأ نعو

 نأ هدوهشو يعدملا معز يف نأ رهاظلا هجوو. طرش هدنع ددعلا نأل؛ هتيكزت ىلإ رخآلا ةيكزت

 مه: لاق اذإ ةلاسملا عوضومو « الدعم حلصي الف هرارصإ يف لطبم «هراكنإ يف بذاك مصخلا

 . قحاب فرتعا دقف قدص لودع مه وآ :لاق اذإ امأ ‹اوسنوآ اوأطخأ مهنآ الإ « لودع

 دوهشملا لاقف «كلذ ىأر نم لوق ىلع مهنع لئس اذإ اذهو مصخلا نعط اذإ الإ صاصقلاو دودحلا

 ىلع ليدعتب سيل هيلع دوهشملا ليدعت نأل هريغ لأسي ىتح « كلذ يفكي ال « لدع وه : هيلع

 . هتداهش ىلع هقدصي مل ثیح هجو نم حرجو هجو نم ليدعت وه لب «لامکلا

 لاق هبو ‹ مصخلا ةيكزت يأ :ش ( هتيكزت زوجي هنأ :-هللا امهمحر- دمحمو فسوي يب نعو ) :م

 . زوجت ال : رخآ لوق يفو لوق يف -هللا همحر- يعفاشلا

 ددعلا نأل ؛ هتيكزت ىلإ رخآلا ةيكزت مضي ) :م زوجي اغإ ::ش ( -هللا همحر- دمحم دنع نكل ) :م

 . طرش هدنع ددعلا نأل : خسنلا ضعب يفو « -هللا همحر- دمحم دنع يأ :ش ( طرش هدنع

 ناك نإف ‹ اًيكزم حلصي هيلع ىعدملا ناك اذإ اذه :-هللا همحر- «ناخ يضاق عماج» يفو

 ال « لودع مه :لاقاودهش املف دحجي ملو « يعدملا باوج نع تكس وأ اروتسم وأ اقساف

 همحر- دمحم نعو دجوي ملو « لكلا دنع طرش يكزملا يف ةلادعلا نأل « ليدعتلا اذه حصي

 وهف قحب لاق نإف . ىح ريغب وأ قحب كيلعاودهش هيلع ىعدملا نع لأسي ىضاقلا نأ :-هللا

 . ءيشب یضقي ال « قح ریغب لاق نإو «رارقإ
 بذاك مصخلا نأ هدوهشو يعدملا معز يف نأ ) :م ةياورلا رهاظ هجو يأ :ش ( رهاظلا هجوو ) :م

 مصخلا يأ ءيشلا ىلع تابثلا وه رارصإلاو « ةلمهملا داصلاب :ش ( هرارصإ يف لطبم « هراكنإ يف
 . قافتالاب هيف ةلادعلا طارتشال :ش ( لدعم حلصي الف ) :م راكنإلا ىلع هتابث يف لطبم

 هيلع قحلا توبشب هنم رارقإ مصخلا ليدعت لاقي امع باوج اذه :ش ( ةلاسملا عوضومو ) :م

 . قافتالاب هيف طرشب تسيل ةلادعلا نأل « ًالوبقم ناكف

 ةلأسملا هذه هيلع تبثي يذلا ينعي « ةلأسملا عوضومو : هلوقب -هللا همحر- فنصملا باجأف

 رارقإب سيل اذه لثمو :ش (اوسن وا اواطخأ مهنآ الإ لودع مه ) :م : يعدم لا يآ :ش ( لاق اذإ ) :م

 ‹ هسفن ىلع رارقأإلا يف قدصيف « هريغو رارقإلا ىلع لمتشم مالكلا اذه نأل « رظن هيفو قتحلاب
 . ةمهتلل ريغلا دريو

 ىنأف ء نايسنلاو اطخلا ىلإ كلذ يف مهبسن هنأل هيلع ام ىلإ ةبسنلاب هيف رارقإلا نأب : بيجاو
 ( قحلاب فرتعا دقف) :م قداص عمج :ش ( ةقدص لودع مه وأ اوقدص :لاق اذإ امأ ) :م . ارارقإ نوكي
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 دنع اذهو ‹ لضفأ نانثالاو « زاج ادحاو دوهشلا نع لاسي يذلا يضاقلا لوسر ناك اذإو : لاق

 هنم دارملاو نانثا الإ زوجي ال:-هللا همحر- دمحم لاقو- هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ

 يف ةيكزتلا نأ هل . دهاشلا نع مجرتملاو يكزملا ىلإ يضاقلا لوسر فالخلا اذه ىلعو « يكزملا

 امك ددعلا هيف طرتشيف ‹ ةيكزتلاب وهو ةلادعلا روهظ ىلع ىنتبن ءاضقلا ةيالو نأل ؛ ةداهشلا ىنعم

 . صاصقلاو دودحلا يف يكزملا يف ةروكذلا طرتشتو « هيف ةلادعلا ط رتشت

 . ةداهشلاب ال هفارتعاب هيلع يضاقلا يضقيف :ش

 يضاقلا لوسر ناك اذإو ) :م (ريغصلا عماجلا» يف -هللا همحر- : دمحم يآ :ش ( لاق ) :م

 طرتشي الف « ةداهشب سيل هنأل :ش ( زاج ادحاو دوهشلا نع ) م لوهجملا ةغيص نع :ش ( لأسي يذلا

 امهمحر-فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو ) :م طوحآ هنأل :ش ( لضفأ نانثالاو ) :م ددعلا ربخلا يف

 . ةياور يف -هللا همحر- دمحأو « -هللا همحر- كلام لاق هبو :ش ( -هللا

 امهمحر-دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( نانثا الإ زوجي ال :-هللا همحر- دمحم لاقو ) :م

 ( يكزملا ) :م دوهشلا نع لأسي يذلا يضاقلا لوسر نم يأ :ش ( هنم دارملاو ) :م ةياور يف -هللا

 هنع لأسي يذلاو هريسفتو « لوسرلا هتفص دوهشلا نع لأسي يذلا هلوق ناكف هيلإ لسرملا وهو :ش
 :ش ( دهاشلا نع مجرتملاو يكزملا ىلإ يضاقلا لوسر فالخلا اذه ىلعو ) :م يكزملا وه دوهشلا نع

 همحر- فسوي يبأو -هللا همحر- ةفينح يب دنع ةمج رتلاو ةلاسرلاو ةيكزتلل دحاولا يفكي ينعي

 . ةياور يف -هللا همحر- دمحأو -هللا همحر- كلام لاق هبو «-هللا

 همحر- دمحأو ء-هللا همحر- يعفاشلا لاقو . نينثا نم دبال :-هللا همحر- دمحم دنعو

 - ناملس قح يف عنص لب يبنلاو . مهءاسن فرعي ال يضاقلا ناك اذإ ةزئاج ةمجرتلاو -هللا

 . رخآ ناسلب هرسف اذإ همالک مجرت : لاقف « - هنع هللا يضر

 نعو «زوجي ال : -هللا همحر- ةفينح يبأ نعف « ىمعأ ناك اذإ :نامجرتلا «ةصالخلا» يفو

 ىنعم يف ةيكزتلا نأ ) :م -هللا همحر- دمحمل يأ :ش ( هل ) :م زوجي هنأ :-هللا همحر- فسوي يبأ

 ةلادعلا طرتشت امك ددمعلا هيف طرتشيف ةيكزتلاب وهو ةلادعلا روهظ ىلع ىنتبت ءاضقلا ةيالو نأل ‹ ةداهشلا

 -هللا مهمحر- ةعبرألا ةمئألا عامجإب :ش ( صاصقلاو دودحلا يف يكزملا يف ةروكذلا طرتشتو هيف

 . صاصقلا يف كلذكو

 طرتشي :-هللا همحر- ةفينح يبأ باب نم دودحلا باتك يف ؟رصحلاو فلتخملا» يف ركذو

 ةثالثلا ةمئألا دنع اًضيأ طرتشيو « امهل اًقالخ -هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع ىكزملا يف ةروكذلا

 كلام لاق هبو «دحاوب تبثي امهدنعف « حرجلا فالخلا اذه ىلعو « ءاسنلا ةداهشب تبثي ال اميف

 دمحآو يعفاشلا لاق هبو . نينثا نم دب ال :-هللا همحر-دمحم دنعو . -هللا امهمحر- دمحأو
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 طارتشاو ءءاضقلا سلجمو . ةداهشلا ةظفل هيف طرتشي ال اذهلو ‹ ةداهشلا ىنعم يف سيل هنآ امهلو

 رسلا ةيكزت يف يكزملا يف ةداهشلا ةيلهأ طرتشي الو « اهادعتي الف « ةداهشلا يف يمكح رمأ ددعلا

 هلاق ام ىلع عامجإلاب ددعلا اذكو ‹ طرش وهف «ةينالعلا ةيكزت يف امأف « ايكزم دبعلا حلص ىتح
 انزلا دوهش ةيكزن يف ةعبرألا طرتشي اولاق ‹ ءاضقلا سلجم اهصاصتخال - هللا همحر- فاصخلا

 ۰ . هللا امهمحر- دمحم دنع

 . ةياور يف -هللا همحر-

 :ش ( هنآ ) :م :-هللا همحر- فسوي يبآو -هللا همحر- ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 ال ) :م « ةداهشلا ىنعم يف هنوك مدعل يأ :ش ( اذهلو « ةداهشلا ىنعم يف سيل ) :م ةيكزتلا نأ يأ

 طارتشاو ) :م ةداهشلا يف طرتشي ام اهيف طرتشي الف :ش ( ءاضقلا سلجمو ةداهشلا ةظفل هيف طرتشي

 :ش ( اهادعتي الف ةداهشلا يف ) :م سايقلا فالخ ىلع صنلاب تبث يدبعت يأ :ش ( يمكح رمأ ددعلا

 ةيكزت يف يكزملا يف ةداهشلا ةيلهأ طرتشي الو ) :م ةيكزتلا ىلإ ةداهشلا نم ددعلا طارتشا ىدعتي الف يأ

 . هريغو هالومل :ش ( ايكزم دبعلا حلص ىتح رسلا

 فاصخحل ا هلاق ام ىلع ) :م طرش :ش ( عامجإلاب ددعلا اذكو طرش وهف « ةينالعلا ةيكزت يف امأف ) :م

 نوكي نأ فاصخلا طرش : (ةصالخلا» يف لاقو :ش ( ءاضقلا سلجم اهصاصتخال -هللا همحر-

 لصفلا يف هركذ ةينالعلا يف مهيكزت يذلاف اندنع امأ . رسلا يف يكزملا ريغ ةينالعلا يف يكزملا

 . ءاضقلا باتك نم يناثلا

 دمحم دنع انزلا دوهش ةيكزت يف ةعبرألا طرتشي ) :م :-هللا مهمحر- خياشملا يآ :ش ( اولاق ) :م

 . (ةريخذلا» يف هركذ ‹ نييكزلا يفروكذلا نم ةعبرألا :ش ( -هللا همحر-
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 لصف
 بصغلاو رارقإلاو عيبلا لثم هسضنب همكح تبشي: امهدحأ :نيبرض ىلع دهاشلا هلمحتي امو

 هنأل ‹ هيلع دهشي مل نإو« هب دهشي نأ هعسو « هآر وأ دهاشلا عمس اذإف « مكاحلا مكحو لتقلاو

 قحلاب دهش نم الإ > : ىلاعت هللا لاق ءادألا قالطإ يف نكرلا وهو « هسفنب بجوىملا وه ام ملع

 اذإ» :ملسو هلآ یلعو هيلع هللا یلص يبنلا لاقو .:ش ٨ ةيالا فرخزلا ) 4 نوملعي مهو

 . « عدف الإو دهشاف سمشلا لثم تملع

 ( لصف ) :م

 دنع دهشي فيك دهاشلا نأب « ةداهشلا ءادأب قلعتت ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ :ش

 (هسفنب همكح تبثي امهدحأ ) :م نيعون ىلع يأ :ش ( نيبرض ىلع دهاشلا هلمحتي امو ) :ميضاقلا

 عمس اذإف « مكاحلا مكحو لتقلاو بصغلاو رارقإلاو عيبلا لثم ) :م داهشإلا ىلإ جايتحا الب يأ :ش

 ‹تاعومسلملا نم اذه مكاحلا مكحو «رارقإلاو عيبلا لثم هعمس يذلا :ش ( هآر وأ دهاشلا كلذ

 نأ ) :م دهاشلا عسيو :ش ( هعسو ) :م تارصبملا نم كلذ وحنو « لتقلاو بصخلا لثم هآر يذلاو

 هسفنب بجوملاب ملعلا يأ :ش ( نكرلا وهو ‹ هسفنب بجوملا وه ام ملع هنأل ؛ هيلع دهشي مل نإو دهشي

 . ةداهشلا ءادأ زاوج يف يأ :ش ( ءادألا قالطإ يف ) :م نكرلا وه

 نأ هنايب :ش ( ( ٩۸ ةيآلا : فرخزلا ) ( نوملعي مهو قحلاب دهش نم الإ ل :ىلاعت هللا لاق ) :م

 لدي ةداهشلا حصتف « عامسلاو ةيؤرلاب ملعلا لصح دقو « ملعلا دعب ةداهشلا ءادأ زوج ىلاعت هللا

 نالجرلا عمسو « هتمأ وأ هدبع قتعأ وأ اًئالث هتأرما قلط ول الجر نأ ىرت الأ . ًضيأ عامجإلا هيلع

 يف لجرلا عقي الئل ةداهشلا كرت < امهعمسي ملامهتداهش بلطي دبعلا وأ ةأرملا تءاجف كلذ

 نإف « هتحص اوفرعو كلذ لعفي نأ هوأر اذإ كلذ زوجي اغنإ :اولاق « ةمألاو ةآرملا يف مارحلا ءطولا

 هبشي توصلا نأل ةداهشلا مهعمسي مل « هنوري ال طئاحو ظيلغ باجح ءارو نم همالك اعمس

 . كشلاب ةداهشلا زوجي الف توصلا

 :ش ( عدف الإو دهشاف سمشلا لثم تملع اذإ: ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو ) :م

 نب دمحم نع « «كردتسملا» يف مكاحلاو « «هننس »يف -هللا همحر- يقهيبلا هاور ثيدحلا اذه

 سابع نبا نع سوواط نع هيبآ نع مارهو نب ةملس نب هللا ديبع انثدح « لومشم نب ناميلس
 عن :لاق ؟ سمشلا ىرت له » : لاقف « ةداهشلا نع ةي يبنلا لأس الجر نأ - امهنع هللا يضر-

 هبقعتو هاجرخي ملو « دانسإلا حيحص ثيدح : مكاحلا لاق « عد وأ دهشاف اهلم ىلع: لاق

 نع مارهو نب ةملس نب هللا ديبع انث يبأ انث لومشم نب ناميلس نب دمحم قيرط نم(۹۸ )٤/ مكاحلا هجرخآ (۱)

 = . عد وأ« دهشاف اهلثم ىلع : لاق « معن : لاق ؟سمشلا ىرت له : هيفو ًاعوفرم سابع نبا نع سوواط نع هيبأ
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 ال باجحلا ءارو نم عمس ولو ‹ بذك هنأل؛ يندهشأ لوقي الو « عاب هنأ دهشأ :لوقيو : لاق

 اذإ الإ ملعلا لصحبي ملف ‹ ةمغنلا هبشت ةمغنلا نأل هلبقي ال يضاقلل رسف ولو دهشي نأ هل زوجي

 هريغ كلسم تيبلا يف سيلو بابلا ىلع سلج مث هاوس دحآ هيف سیل هنآ ملعو تیبلا لخد ناک

 تيثي ال ام هنمو ةروصلا هذه يف ملعلا لصح هنأل ‹ دهشي نأ هل « هاري الو لخادلا رارقإ عمسف

 مكحلا

 ريغ هفعض لومشم نب ناميلس نب دمحم نإف « هاو ثيدح وه لب : لاقف (٠ هرصتخم» يف يبهذلا
 الو ‹ هدانسإ يف هيلع عباتي ال هيوري ام ةماع : يدع نبا لاقو « فيعض : يئاسنلا لاقو « دحاو

 هنأل هدب ال امهنإف « اعيمج نيصنلل فلاخم ءادألا يف انكر بج ومل اب ملعلا لعج : ليق نإف

 نع زاجم هنأب : بيجأ . طرشلل ةعوضوم يهو طورش لاوحألاذإ « هتينكر ىلعو هتيطرش ىلع
 . هيلإ ءادألا جايتحا ةدش ىلإ ةراشإ كلذب هنع ريغ اغنإو طرشلا

 ىلإ جيتحاو « اهيلع دهشي ملو ةعيابملا عمس اذإ ينعي :ش ( عاب هنأ دهشأ لوقيو :لاق ) :م

 . هدهشآ ام هنأل :ش ( بذك هنأل يندهشأ لوقيالو ) :م عاب هنأ دهاشلا لوقي ةداهشلا

 ىلع نودهشي « يطاعتلا ليبس ىلع عيبلا يف امآ « حيرصلا عيبلا يف اذه :(ةريخذلا» يفو

 . زوجي عيبلا ىلع اودهش ول ليقو يمكح عيب يطاعتلا نأل ءاطعإلاو ذخآلا

 هل زوجب ال ) :م تیرتشا رخآ لوقو تعب دحاو لوق يأ :ش ( باججلا ءارو نم عمس ولو ) م

 ةمغنلا نأل هلبقي ال ) :م باجحلا ءارو نم عامسلاب دهشأ : لاق نأب :ش ( يضاقلل رسف ولو « دهشي نأ

 ةمغنلا نسح نالف :لاقي « برض دح نم يفخلا مالكلا يهو :ش ( ملعلا لصحي ملف ‹ ةمغنلا هبشت

 اذإ الإ دهشي نأ هل زوجي ال هلوق نم ءانثتسا :ش ( ناک اذإ الإ ) :م ةءارقلا يف توصلا نسح ناك اذإ

 ىلع سلج مث هاوس دحأ ) :م تيبلا يف يآ :ش ( هيف سيل هنأ ملعو تيبلا لخد ) :م دهاشلا يأ « ناك

 ذئنيحف :ش ( هاري الو لخادلا رارقإ عمسف ) :م بابلا ريغ يأ :ش ( هريغ كلسم تيبلا يف سيلو بابلا

 لتاقم نبا ناكو :ش ( ةروصلا هذه يف ملعلا لصح هنأل ) :م هرارقإ ىلع :ش ( دهشي نأ هل ) :م زوجي

 . اًقلطم باجحلا ءارو نم عامسلاب ةداهشلا زوجي مل

 ةيؤر طرش ال الإو « زوجي اهرارقإ لاح اهصخش ىأر اذإ :-هللا همحر- ثيللا وبأ لاقو

 نيبرضلا نم يناثلا برضلل نايب اذه :ش ( هنمو ) :م «ةريخذلا» يف امك اههجو ةيؤر ال اهصخش

 مكحلا تبثي ال ام ) :م دهاشلا هلمحتي أم يأ نييرض ىلع دهاشلا هلمحتي ام « هلوقب امهركذ نيذلا

 نإف هاو ثیدح وه لب : لاقف « هرصتخم)» يف يبهذلا هيقعتو هاجرخي ملو دانسإلا حيحص : مكاحجلا لاق=
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 ىلع دهشي نأ هل زجي مل ‹ ءيشب دهشي ادهاش عمس اذإف ةداهشلا ىلع ةداهشلا لثم هسفنب هيف

 سلجم ىلإ لقنلاب ةبجوم ريصت امنإو ‹ اهسفنب ةبجوم ريغ ةداهشلا نأل؛ هيلع هدهشي نآ الإ هتداهش
 عسي مل هتداهش ىلع دهاشلا دهشي هعمس ول اذكو دجوي ملو ليمحتلاو ةبانإلا نم دب الف ‹ ءاضقلا

 نأ الإ دهشي نآ هطخ یار اذإ دهاشلل لحي الو . هریغ لمح امنو هلمح ام هنأل ‹ دهشی نأ عماسلل

 همحر- ةفينح يبأ لوق ىلع اذه ليق ‹ ملعلا لصحي ملف ‹ طخلا هبشي طخلا نأل؛ ةداهشلا ركذني

 دجو اذإ اميف فالخلا اغنإو «قافتالاب اذه ليقو ‹ دهشي نأ هل لحي امهدنعو-هللا

 . دهشي ملام مكحلا اهب تبثي ال اهنإف :ش ( ةداهشلا ىلع ةداهشلا لثم هسفنب هيف

 مضب :ش ( هيلع هدهشی نأ الإ هتداهش ىلع دهشی نآ هل زجی مل ءيشب دهشي الهاش عمس اذإف ) :م

 ( اهسفنب ةبجوم ريغ ) :م لوصألا ةداهش يأ :ش ( ةداهشلا نأل ) :م لوهجم هنأل دهشي يقابلا

 ىلإ لقنلاب ةبجوم ) :م ةداهشلا يأ :ش ( ريصت امنإو ) :م اهسفنب ةتبثم ريغ : خسنلا ضعب يفو:ش
 عرفلا ىلع ةداهشلا لمحتب ةبانإلا نم دب ال يأ :ش ( ليمحتلاو ةبانإلا نم دب الف ‹ ءاضقلا سلجم

 . يضاقلا سلجم ىلإ عرفلا اهلقني ىتح

 همحر-دمحم بهذم ىلإ ةراشإ «ةبانإلا» هلوق ينعي لوألاو :-هللا همحر- لمكألا لاقو

 «لمحتلا»و « هلوق ينعي ينالاو « لكوملا رمأب الإ ليكوت الو « ليكوتلا قيرطب لوقي هنإف -هللا

 لب ليكوتلا قيرطب هالعجي مل امهنإف ؛-هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبآ بهذم ىلإ ةراشإ
 . ليمحتلاو ةبانإلا نم دحاو لك يأ :ش (دجوي ملو ) :م ليمحتلا قيرطب

 نأ عماسلل عسي مل « هتداهش ىلع دهاشلا دهشي ) :م دهاشلا عمس اذإ يأ :ش ( هعمس ول اذكو ) :م

 :ش ( هريغ لمح امنإو ) :م هتداهش ىلع (عماسلا هلمح ام ) :م دهاشلا كلذ نأل يآ :ش ( هنأل ؛دهشي

 نأ مهعمسو «نورخآ كلذب عمسو « هتيضق ىلع دهش اذإ يضاقلا فالخب اذهو « عماسلا ريغ

 اذک . داهشإ ريغ نم ليمحتلا حصيف « كلذ ريغو ميبلاو رارقإإلا ةلزنب ةجح هءاضق نأل اودهشي

 . ( ريغصلا عماجلا حرش» يف -هللا همحر- يودزبلا مالسإلا رخف هركذ

 نأ الإ دهشي نأ هطخ ىأر اذإ دهاشلل لحي الو ) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يرودقلا ركذي مل < تيأر امك اذهو :ش ( ملعلا لصحي ملف « طخلا هبشي طخلا نأل ؛ ةداهشلا ركذتي

 بدأ» يف فالخلا ركذي مل فاصخلا كلذكو ٠‹ عطقألا حرش» يف ركذي ملاذكو « فالخلا هيف

 -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ىلع اذه : ليق ) :م :-هللا همحر- فنصلملا لاق اذه لجألف «يضاقلا

 همحر- يضاقلا يأ ركذو « «فلتخملا» يف فالخلا ركذ اذكو :ش ( دهشي نأ هل لحي امهدنعو

 . فالخلا ىلع كلذك ربخلا اوورو «-هللا

 دجو اذإ اميف فالخلا انإو « قافتالاب ) :م ةثداحلا ركذت نودب لحل ا مدع يأ :ش ( اذه ليقو ) :م
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 نم هيلع نمؤي همتخ تحت وهف هرطمق يف نوک ام نأل ؛ هتیضق وأ هناوید يف هتداهش يضاقلا

 ىلعو «هریغ دی يف هنأل؛ كصلا يف ةداهشلا كلذك الو ‹ كلذب ملعلا هل لصحف ناصقنلاو ةدايزلا

 .تنأو نحن اندهش انأ مهب قثي نمم موق هربخأ وأ « ةداهشلا هيف ناك يذلا سلجملا ركذت اذإ اذه

 يف ابوتكم همكح دجو وأ :ش ( هتیضق وا هناوید يف ) :م دهاش ةداهش يأ :ش ( هتداهش يضاقلا

 رطمقلا :-هللا همحر- ةعيرشلا جات لاقو « هتطيرخ يف :ش ( هرطمق يف نوكي ام نأل ) :م هتطیرخ

 . بتكلا هيف فاضي ام ءاطلا نوكسو ميملا حتفو فاقلا رسكب

 نم هيلع نمؤب همتخ تحت وهف) :م ردصلا اعو ام الإ ملعلا امو رطمقلا يقب ام ملعلا سيل : لاق

 يف هنأل كصلا يف ةداهشلا كلذك الو ‹ كلذب ملعلا ) :م يضاقلل يأ :ش ( هل لصحف ناصقنلاو ةدايزلا

 . :ش ( هریغ دی

 يف دجو اذإ يضاقلا :اهدحأ لوصف ةثالث انه اه «طوسبملا» نم : «يضاقلا بدأ» يفو

 همحر- ةفينح يبأ لوق ىلعف همكح الو كلذب اودهش مهنأ ركذتي ملو « ةداهش ةفيحص هناويد
 ‹ ةياور يف -هللا همحر- دمحأو -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو « ركذلا نودب مكحي ال -هللا

 هب يضقي نأ زوجي همتاخ تحت ةرطق يف كلذ دجو اذإ :-هللا امهمحر- دمحمو «فسوي يبأ دنعو

 ةياور يف -هللا همحر- دمحأو -هللا همحر- كلام لاق هبو

 ‹ ةثداحلا ركذتي ملو « فورعم وهو هطخ هنأ ملعو كص يف هتداهش دجي دهاشلا : يناثلاو

 هل لحي ال «هریغ طخب ابوتکم هعامس دجوو هطخب ابوتکم هدجوف اًنیدح عمس اذإ :ثلاثلاو

 ذخأ -هللا همحر- دمحم هتياور تلق اذهلو « ركذتلا نودب -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ةياورلا

 . ارسيت ةصخرلاب ةثالثلا لوصفلا يف

 ةياورلاو ءاضقلا ةلأسم يف - هللا همحر - فسوي وبأو . اًقورعم ناك اذإ هطخ دمتعي :لاقو

 يضاقلا يسن ولو « ةيزعلاب ذخأ ةداهشلا ةلأسم يفو « هدي يف ناك بوتكملا نأل « ةصخرلاب اخأ

 - هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع هضيي ملو همكح دهشف الجسم نكي ملو «هءاضق

 هب يضقي : -هللا مهمحر - ىلیل يبأ نباو دمحأو دمحم دنعو «- هللا همحر - يعفاشلاو

 .هيضيو

 : ليق ام ىلع يأ هطخ ىأر اذإ دهاشلل لحي الو « هلوق ىلع فطع اذه :ش ( اذه ىلعو ) :م

 ملو :ش ( ةداهشلا هيف ناك يذلا سلجملا ركذت اذإ ) :م فالتخالاو قافتالاب هجو نم نيهجولا نم

 قافتالاب دهشي نأ هل لحي ال :ش ( تناو نحن اندهش انآ مهب قثي نم موق هربخا وآ ) :م ةثداحلا ركذتي

 . امهل اًقالخ -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ىلع كلذ لحي ال ليقو <



 ةيالوو لوخدلاو حاكنلاو تىملاو بسنلا يف الإ هنياعي مل ءيشب دهشي نأ دهاشلل زوجي الو: لاق

 ال نأ سايقلاو ناسحتسا اذهو « هب قثي نم اهب هربخأ اذإ ءايشألا هذهب دهشي نأ هعسي هنإف ءاضقلا

 هجو . عيبلاك راصف ‹ لصحبي ملو ملعلاب كلذو « ةدهاشملا نم ةقتشم ةداهشلا نأل زوجت

 ىلع ىقبت ماكحأ اهب قلعتيو ‹« سانلا نم صاوخ اهبابسأ ةنياعب صتخت رومأ هذه نأ ناسحتسالا
 ماكحألا ليطعتو جرحلا ىلإ ىدأ عماستلاب ةداهشلا اهيف لبقي مل ولف ‹ نورقلا ءاضقنا

 الإ هنیاعي مل ءيشب دهشي نأ دهاشلل زوجي الو ) :م: -هللا همحر- يرودقلا يأ:ش ( لاق ) :م

 مهؤطاوت روصتي ال ةعامج نم نالف نب نالف نم عمسي نأ بسنلا ةفرعم قيرط :ش ( بسنلا يف

 ةداهشلا هل لحت نالف نبا هنأ نالدع هربخأ اذإ امهدنعو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع بذكلا ىلع

 دهشي نأ هعسو ىتومل اب عنصي ام !وعنص مهآر وأ تام اًتالف نأ سانلا نم عمس اذإ :ش ( توملاو ) :م

 . كلذ نياعب مل نإو هتوم ىلع

 دهشت نأ كعسو توملاب لدع دحاو كربخأ اذإ: -هللا همحر- دمحم نع ةعامس نبا ىورو

 نأ هعسو الف هجوز اًنالف نأ سانلا نم عمسو ةأرما ىلع لخدي الجر ىأر اذإ :ش ( حاكنلاو ) :م

 : حاكنلا دقع نياعي مل نأو ‹ هتجوز اهنأ دهشي

 اذإ :ش ( يضاقلا ةيالوو ) :م ةنالفب جورت اًتالف نإ نولوقي اًسان عمسي نآ :ش ( لوخدلاو ) :م

 هنآ دهشي نأ هعسو ةدلبلا هذه يضاق هنأ سانلا نم عمسو قوقحلا نم قحب لجرل ىضق الجر ىأر
 :م دهاشلا نإف يأ :ش ( هنإف ) :م هايإ مامإلا ديلقت نياعي مل نإو اذكب نالفل ىضق « اذ ةدلب يضاق

 يعفاشلاو -هللا همحر- دمحأ لاق هبو « ةروكذملا ةسمخلا :ش ( ءايشألا هذهب دهشي نأ هعسي )

 . ةرهشلا ةياغ يف ناك نإ: ةياور يف -هللا همحر- كلامو « لوق يف -هللا همحر-

 همحر-كلام لاق هبو « حاكنلا يف زوجي ال : -هللا همحر- يعفاشلا باحصأ ضعب لاقو

 . (هب قثي نم) :م ءايشألا هذهب دهاشملا ربخأ اذإ يأ :ش ( اهب هربخأ اذإ ) :م ةياور يف -هللا

 نم ةقتشم ةداهشلا نأل ) :م عماستلاب ةداهشلا :ش ( زوجت ال نأ سايقلاو ناسحتسا اذهو ) :م

 ثيح :ش ( عيبلاك ) :م اذه مكح :ش ( راصف ‹ لصحي ملو ملعلاب ) :م لصحي :ش ( كلذو ةدهاشما

 اهبابسأ ةنياعب صتخت رومأ هذه نأ ناسحتسالا هجو ) :م ةدهاشملا مدعل عماستلاب هيف ةداهشلا زوجي ال

 :ش ( نورقلا ءاضقنا ىلع ىقبت ماكحأ اهب قلعتيو ) :م مه الإ اهيلع علطي ال :ش ( سانلا نم صاوخ

 يف رهملا لامك توبثكو ‹ يضاقلا ءاضق يف كلملا توبثو حاكنلاو توملاو بسنلاو ثرإلاك

 . ناسحإلاو ةدعلاو بسنلا لثم كلذ وحنو لوخدلا

 رجت مل ةداعلا نأل :ش ( ماكحألا ليطعتو حرجا ىلإ ىدأ عماستلاب ةداهشلا اهيف لبقي مل ولف ) :م
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 وأ رتاوتلاب كلذو ‹ راهتشالاب دهشي نأ دهاشلل زوجي امنإو « دحأ لك هعمسي هنأل؛ عيبلا فالخب

 نانآرماو لجر وأ نالدع نالجر هربخی نأ طرتشیو . باتکلا يف لاق امك« هب قثی نم رابخإب

 ؛ةدحاو وأ دحاو هرابخإب يفتكي : توملا يف ليقو « ملع عون هل لصحيل

 نبا وه :نولوقيو ‹« بألا ىلإ هنوبسنيو «همأ عم يبصلا نوري امن إو « ةدالولا سانلا روضحب
 « تام اًتالف نأب اومكحت ةزانجل ا اوأر اذإف « براقألا الإ هرضحي ال توملا دنع كلذكو «نالف

 ىلع نورصتقي « ةنالف حكن اًنالف نأ ًاضعب مهضعب ربخأ اذإف « دحأ لك هرضحي ال حاكنلا كلذكو

 . قيقحتلا يف كلذ

 مكحلا ئرق اذإف دحأ لك اهب رضحي ال « يضاقلا ةيالو كلذكو « هترامإب الإ ملعي ال كلذكو

 نأ دهشن انآ ىرت الأ « يضاق هنأ اوققحتو موصخلا نيب رظنو « ماكحلا سلجم يف يضاقلا سبحو

 - ةباحصلا رئاسو ركب ابأ نأ دهشنو « ةدالولا نياعن مل نإو - هنع هللا يضر - بلاط يب نب اًيلع

 يبنلا ةجوز - اهنع هللا يضر - ةشئاع نأ دهشنو « توملا نياعن مل نإو اوتام - مهنع هللا يضر

 دهشن اذكو « لوخدلا نياعن مل نإو اهب لخد مالسلا هيلع هنآ دهشن اذكو حاكنلا نياعن مل نإو ةي

 . كلذ نياعن مل نإو اًيضاق ناك ثراحلا نب حيرش نأ

 :م دحاو لك هنياعي امت وه ودبلا وهو كلملا ببسو :ش ( دحأ لك هعمسي هنأل؛ عيبلا فالخب ) :م

 ملعلا نإف ‹ باتكلل فلاخم ناسحتسالا اذه لاقي امع باوج اذه :ش ( دهاشلل زوجي امنإو )

 اميف ملع ال نأ ملسن ال لاقي نآ باوجلا ريرقتو « هيف نحن اميف ملعالو « باتكلا يف طورشم

 وأ رتاوتلاب ) :م راهتشالا يأ :ش ( كلذو « راهتشالاب دهشي نأ ) :م دهاشلل زوجي اغنإ هنإف « هيف نحن
 :ش ( باتكلا يف لاق امك) :م اًمكح راهتشا يناثلاو « ةقيقح راهتشا لوألاف :ش ( هب قلي نم رابخإب

 قثي نم اهب هربخأ اذإ اذه لبق هلوقب هركذ ام ىلإ ةراشإ اذهو -هللا همحر- «يرودقلا رصتخم» يأ

 . هب

 نالجر هربخي نأ طرتشيو ) :م هلوقب طرش هب قثي نميف ددعلا نأ -هللا همحر- فنصملا نيبو

 همحر-دمحمو فسوي يبآ لوق ىلع اذهو :ش ( ملع عون هل لصحیل ناتأرماو لجر وأ نالدع

 ثيحب ةماعلا نم كلذ عمسي ملام ةداهشلا زوجت الف -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ىلع امأو «-هللا

 ةظفلب رابخإلا نوكي نأ طرتشي نيلدع ربخب مهدنع ةرهشلا تتبث اذإو « ربخلا قدص هبلق يف عقي
 . ربخلا ظفل اهبجوي ال اعرش ملع ةدايز بجوت اهنأل « اولاق ام ىلع ةداهشلا

 توملا يف نأل « ليق ظفلب لاق امنإ :ش ( ةدحاو وأ دحاو رابخإب ىفتكي :توملا يف ليقو ) :م

 نبا نع يورملا وهو « لدع دحاو رابخإب ىفتكي هنأ ىلع مهتماع -هللا مهمحر- خياشملا فالتخا

 مهضعبو « هب دهشت نأ كعسو توملاب لدع كربخأ اذإ : لاق -هللا همحر- دمحم نع ةعامس
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 ضعب ددعلا طارتشا يف نوكيف ‹ ههركيو هباهي ناسنإلا ذإ « دحاولا ريغ ةلاح دهاشي املق هنأل

 رسفاذإ ام «رسفي الو ةداهشلا ءادأ قلطي نأ يغبنيو ‹ حاكنلاو بسنلا كلذك الو جرحلا

 مث ‹ ةداهشلل قلطم كالمألا يف ديلا ةنياعم نأ امك « هتداهش لبقت مل عماستلاب دهشي هنأ يضاقلل

 لح « موصخلا هيلع لخدي ءاضقلا سلجم سلج اتاسنإ ىأر ول اذكو ء اذه اذك « لبقن ال رسف اذإ

 امهنم دحاو لک طسبنیو اتیب نانکسی ۃارماو الجر یار اذإ اذکو ‹ ایضاق نوک یلع دھشی نأ هل

 ىلص وأ نالف نفد دهش هنأ دهش نمو . هريغ دي يف اتيع ىأر اذإ امك « جاوزألا طاسبنا رخآلا ىلإ

 ‹ هلبق يضاقلل رسف ول یتح ةنیاعم وهف « هتزانج ىلع

 تلاق هبو «« هاواتف» يف نيدلا ريهظ بهذ هيلإو « حاكنلا يف امك « دحاولا ربخب ىفتكي ال : اولاق

 لاح يأ :ش ( هلاح دهاشي املق ) :م ناسنإلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م -هللا مهمحر- ةثالثلا ةمئألا

 ضعب ددعلا طارتشا يف نوكيف ؛ ههركيو) :م توم ا يأ :ش ( هباهي ناسنإلا ذإ «دحاولا ريغ ) :م توملا
 . نيلدع نم دب ال امهيف نإف :ش ( حاكنلاو بسنلا كلذك الو جرحلا

 مل اذإ توملا نأ وهو « اهب ةياور ال ةبيجع ةلأسم انه اهو : -هللا همحر- ءالعلا يخيش لاقو

 رہخي :اولاق ‹ عنصياذام هدحو هتداهشب يضقي ال ‹ يضاقلا دنع دهش ولف « دحاو الإ هنياعي

 ىتح دهاشلا كلذ عم وه دهشيف « هتوم ىلع دهشي نأ هل لح هنم عمس اذإف « هلثم ًالدع كلذب

 . امهتداهشب يضاقلا يضقي

 تبشي هنأل ؛ توملاب ربخي نم لوقب ذخأت هتأرماف « ةايحلاب ربخأو « توملاب دحاو دهش ولو

 ناك اذإ توملا ىلع عماستلاب ةداهشلا زوجت اغنإ هيف ركذو « هاواتف يف نيدلا ديشر هركذ ضراعلا

 . ةنياعملاب الإ زوجي ال هلم وه نم وأ ًارجات ناك اذإ امأ لامعلا نم وأ اًلاع ناك نأب « اًفورعم لجرلا

 : لوقي يأ ؟قلطي نأ» هلوق . ءادألا ةيفيكل نايب اذه :ش ( ةداهشلا ءادأ قلطي نأ يغبنيو ) :م

 باطخلاو ةفاحق يبأ نبا - امهنع هللا يضر - رمعو ركب ابأ نأ دهشن امك نالف نب نالف نأ دهشأ

 « هتداهش لبقت مل عماستلاب دهشي هنأ يضاقلل رسف اذإ امأ «رسفي الو ) :م كلذ نم اشيش دهاشن ملو

 ءلبقت ال ) :م هدي يف هآر هنأل دهشي امن :ش ( رسف اذإ مث ‹ ةداهشلا قلطم كالمألا يف ديلا ةنياعم نأ امك

 الو ملع نم ةداهشلا نوكتف «هقدص هبلق يف عقو هنأ ملعي قلطأ اذإ هنأل :ش (اذكو ءاذه اذك

 ‹ موصخلا هيلع لخدي ءاضقلا سلجم سلج اًتاسنإ ىأر ول ) :م اذه تعمس :لوقيو « رسفاذإ كلذك

 ىلإ امھنم دحاو لک طسبنیو ایہ نانکسی ۃارماو الجر یار اذإ اذکو ءاًیضاق هنوک یلع دھشب نآ ھل لح
 ىأر اذإ امک] هتآرما اهنأب دهشي نآ هل زاج :ش ( هریغ دی يف اتبع ىار اذإ امك جاوزألا طاسبنا رخآلا

 . هب هل دهشي نأ هل زاج [هریغ دی يف اًنيع

 ( هلبق يضاقلل رسف ول ىتح ةنياعم وهف « هتزانج ىلع ىلص وأ نالف نفد دهش هنأ دهش نمو ) :م
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 .فقولاو ءالولا يف عماستلا رابتعا يفني ةسمخلا ءايشألا هذه ىلع بتاكلا يف ءانئتسالا رصق مث

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛ بسنلا ةلزنب هنأل؛ ءالولا يف زوجي هنآ ارخآ - هللا همحر - فسوي يبأ نعو

 ىقبي هنأل؛ فقولا يف زوجي هنآ- هللا همحر دمحم نعو « بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا»: مالسلاو

 اميف اذكف ‹ ةنياعملا نم هيف دب الو ‹ كلم لا لاوز ىلع ىنتبب ءالولا لوقن انأ الإ « راصعألا رم ىلع

 . هيلع ینتبی

 رصق ينعي :ش ( بتاكلا يف ءانئتسالا رصق مث ) :م هيلع الإ ىلصي الو تيملا الإ نفدي ال هنأل :ش

 ) :م ءايشألا ىلع يأ :ش ( ءايشألا هذه ىلع ) :م -هللا همحر- «يرودقلا باتك »يف عماستلا رابتعا

 رابتعا يفني ) :م يضاقلا ةيالوو لوحخدلاو حاكنلاو توملاو بسنلا الإ هلوق يف :ش ( ةسمخلا

 ‹ ءادتبالا ىلع عوفرم وهو ‹ ءانتسالا رصق هلوقل ربخ يفني هلوق :ش ( فقولاو ءالولا يف عماستلا

 . فقولاو ءالرلا يف مماستلابةداهشلا زوجت ال علا لصاح « هلوعفم ىلإ اشم اصم

 زوجت ال :-هللا امهمحر- دمحمو -هللا امهمحر- ةفينح وبأ لاق :«عطقألا حرش »يفو

 - هنع هللا يضر - صفح يبآ ةياور يف لصألا يف ركذ اذكه « قتعملا اعمسي يأ ءالولاب ةداهشلا

 وهو زاج دوهش الو يلع اودهش : لاقو عجر مث « لوألا -هللا همحر- فسوي يبأ لوق وهو

 :ًارخآ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو ) :م : هلوق ىنعم وهو -هللا همحر- دمحم نع نيتياورلا ىدحإ -

 باحصأ ضعبو -هللا امهمحر- دمحأو كلام لاق هبو : :ش ( بسنلا ةلزنم هنأل ءالولا يف زوجي هنأ

 ىلع ةداهشلاو :ش ( '«بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا»: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م يعفاشلا

 هنع هللا يضر - يلع ىلوم ربنق نأ دهشن اغإ ىرت الأ « ءالولا ىلعاذكف عماستلاب ةزئاج بسنلا

 . كردن مل نإو - امهنع هللا يضر - سابع نبا ىلوم ةمركع نأو -

 هنال؛ فقولا يف زوجي ) :م هب ةداهشلا يأ عماستلا يأ :ش ( هنأ :-هللا همحر- دمحم نعو ) :م

 يعفاشلا باحصأ نم يرخطصإللاو -هللا همحر- دمحأ لاق هبو :ش ( راصعألا رم ىلع ىقبي

 ىنتبي ءالولا ) :م: -هللا همحر- فسوي يبأ لوق نع باوج :ش ( :لوقن انا الإ ) :م -هللا همحر-

 مالكب لصحي هنأل :ش ( ةنياعملا نم هيف دب الو ) :م نيميلا كلم ةلازإ وهو :ش ( كلملا لاوز ىلع

 ‹ كلما لاوز ىلع ىنتبي اميف ةنياعملا نم دب ال اذكف يأ :ش ( هيلع ىنتبي اميف اذكف ) :م سانلا هعمسي

 . ءالولا وهو

 .( ۲۳۱/۲٤ ) عمجملا يف يمثيهلا هرکذ . باذك وهوو مساقلا نب ديبع هيفو يناربطلا هاور (۱)

 رخآ هجو نم ًالوصوم اذه يورو : لاق مث ًالسرم نسحلا نع ناسح نب ماشه قيرط نم ۲٤١( /۲)يقهيبلا هاورو

 . امهلوق نم امهنع هللا يضر بلاط يبآ نب يلعو باطخل ا نب رمع نع يورو حيحصب سيلو رمع نبا نع
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 يذلا وه هلصأ نال ؛ هطئارش نود هلصأ يف عماستلا يف ةداهشلا لبقت هنأ حيحصلاف ‹ فقولا امأو

 ام ىصقأ ديلا نأل ؛هل هنأ دهشت نأ كعسو ةمألاو دبعلا ءوس ءيش هدي ناك نمو : لاق رهتشي

 اهب ىفتكيف اهلك بابسألا يف ةلالدلا عجرم يه ذإ « كلملا ىلع هب لدتسي

 ‹ اًضيأ قتعلا يف تبث فالخلا نأ : يناولحلا نع -هللا همحر- ديهشلل «يضاقلا بدأ» يفر

 . اًضيأ قتعلا ىلع ةداهش ءالولا ىلع ةداهشلا نأل

 لبقت ال عماستلاب قتعلا ىلع ةداهشلا نآ :-هللا همحر- يسحخرسلا ةمئألا سمش ركذو

 يف لبقي :-هللاامهمحر-كلامو دمحأو «لوق يف -هللا همحر- يعفاشلا دنعو . عامجإلاب

 «-هللا همحر-فسوي يبآ دنع ءالولا عماستلاب ةداهشلا عامسل ط رش فاصخلا مث ءاًضيأ قتعلا

 ناوبأ قتعللو ءاروهشم قتعملا ناك اذإ لبقي انإ : لاقف « دمحم هطرتشي مل طرش «طوسبملا» يفو

 . مالسإلا يف ةثالث وأ

 يذلا وه هلصأ نأل ؛ هطئارش نود هلصأ يف عماستلاب ةداهشلا لبقي هنأ حيحصلاف ‹ فقولا امآو ) :م

 . حصألا وهو -هللا همحر- يسحخرسلا ةمئألا سمش لام هيلإو « رهتشت ال هطئارشو :ش ( رهتشي

 همحر- :دمحم لاقو . ةضافتسالاب فقولاب ةداهشلا زوجي الو :“عطقألا حرش »يفو

 لاقو « -هللا همحر- دمحأ لاق هبو . -هللا همحر- يعفاشلا يلوق دحأ وهو« زوجي: -هللا

 ةربقملا ىلع وأ دجسملا ىلع فقو اذه نأب دهشي نأب ةهجلا نايب نم دب ال :-هللا همحر- ينانيغرلا

 ىلع لبقي نأ راتخملاو : «ىبتجملا» يفو « ةتداهش لبقت ال كلذ ركذي مل ول ىتح «ههبشأ ام وأ

 . اًضيأ فقولا طئارش

 ىوس ءيش هدي يف ناك نمو ) :م : «ريغصلا عماجلا» يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) م

 يف اّنيع ىأر لجر ةلأسملا ةروص« ناخ يضاق عماج» يفو :ش ( هل هنأ دهشت نأ كعسو ةمألاو دبعلا

 كلما نأل « يعدملل هنأ دهشي نأ هعسو « كلملا يعدي لوألاو « رخآلا دي يف اهآر مث « ناسنإ دي

 ءارهاظ كلم ا ليلد عزانم الب ديلاو رهاظلا قيرطب فرعي اغإو « نييعتلا قيرطب فرعي ال ءايشألا يف

 ذإ كلملا ىلع هب لدتسي ام ىصقأ ديلا نأل ) :م ةعزانم الب ديلا ىوس دهاشلل كلملا ةفرعمل ليلد ال لب

 ىفتكيف ) :م كلذ وحنو ةبهلاو ءارشلا نم :ش ( اهلك بابسألا يف ةلالدلا عجرم ) :م ديلا يأ :ش ( يه

 ةداهشلا دنع لوقيال نكلو « كلملا ىلع ديلا ةلالدب دهشي نأ دهاشلل زاجف ديلاب يآ :ش ( اهب

 يف الإ ءاضقلل يفكي ال ام ةداهشلا ءادأل يفكي وه رهاظلا نأل هدي يف هتيأر ينأل هكلم هنأب دهشأ

 درجم نوكي نألف امهسفنأ دي ىف امهنأل ؛ امهسفنأ نع ناربعي نيريبك اناك اذإ ةمألاو دبعلا

 هل ناک اذإ وهو « دبع هنأک <« ةراجإ وأ ةراعإ رحلا مدخي دق رحلا نأل ‹ كلملا ليلد امهلامعتسا

 ىلع امهل دب ال ةمألاو دبعلا نأل ةداهشلا زوجتف « ناقيقر امهنأ افرع اذإ امأ ناقيقر امهنأ فرعي
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 نوکی نآ لمتحیو: اولاق «هل هنآ هبلق يف عقي نآ كلذ عم طرتشب هنآ- هللا همحر فسوي يبآ نعو

 يعفاشلا لاقو ‹ قافتالا ىلع اًطرش نوكيف ةياورلا يف - هللا همحر- دمحم قالطإل اًريسفت اذه

 ديلا نأل- هللا مهمحر- انخياشم ضعب لاق هبو « فرصتلا عم ديلا كلم ا ليلد -هللا همحر-

 ‹ ةلاصأو ةباين ىلإ ًاضيآ عونتي فرصتلاو: انلق . كلمو ةنامأ ىلإ ةعونتم

 امهنأ افرعي مل نإو « امهسفنأ نع ناربتعي ال نيريغص اناك اذإ ةداهشلا زوجت اذكو « امهسفنأ

 :م فرصتلاو ديلا ةيؤر عم يأ :ش ( كلذ عم طرتشي هنأ :-هللا همحر- فسوي يبأ نعو ) :م

 اذه دنسأ : «ةيريهظلا دئارفلا» يفو « هدي يف نمل ءيشلا اذه نأ يآ :ش ( هل هنأ هبق يف عقي نأ)

 ی لوک يب ی۶ يف لرعألا نأ ههجوو امهنعو : لاقف -هللا همحر- دمحمو -هللا همحر- فسوي يبأ ىلإ لوقلا

 ٠ عدف الإو دهشاف سمشلا لثم تملع اذإ ١ : مالسلا هيلع هلوقل « نيقيلاو ةطاحإلا ةداهشلا

 يف ةنيمث ةرد ناسنإ ىأر اذإ : ليق اذهلو « بلقلا هب دهشي ام ىلإ راصي كلذ نأ [. . .]دنعو

 . هل كلم اب دهشي نأ هعسي ال « كلذل لهأ وه نم ةنامأ يف سيل « لهاج دي يف اًباتك وأ سانك دي

 نم رکذ ام يآ :ش ( اذه نوکی نآ لمتحیو ) :م :-هللا مهمحر- خياشملا يأ :ش ( اولاق ) :م

 وهو :ش ( قافتالا ىلع اًطرش نوكيف ةياورلا يف -هللا همحر- دمحم قالطإل اريسفت ) :م بلقلا ةداهش

 : (يضاقلا بدأ» يف -هللا همحر- ديهشلا ردصلا ركذو « «هل هنأ دهشت نأ كعسو »: هلوق

 . ذخأن هبو « لكلا لوق هلوق نوکی نأ لمتحیو

 ‹ ةليوط ةدم فرصتلا يأ :ش ( فرصتلا عم ديلا كلملا ليلد :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

 وهو :ش ( -هللا مهمحر-انخياشم ضعب لاق هبو ) :م يلبنحلا دماح وبأو -هللا همحر- كلام لاق هبو

 ) :م براضملاو ليكولاك ةبانإلا نامض ىلإ اذكو :ش ( كلمو ةنامأ ىلإ ةعونتم ديلا نال ) :م فاصخل ا

 يقبف لامتحالا ديري لمتحم ىلإ لمتحي « مضب :ش ( ةلاصأو ةباين ىلإ ضيا عونتي فرصتلاو :انلق
 . ملعلا

 نأ زوجي : -هللا همحر- يعفاشلا باحصأ نم يرخطصإلاو -هللا همحر- دمحأ دنعو

 يعفاشلاو -هللا همحر-كلام دنعو « رهاظلا ملعلل بجوم هنأل « ةضافتسالاب لكلا يف دهشي
 الف ريشك وهو « هريغل نوكيو «لجر نم رهشآ هنأ لامتحال زوجي ال : حصألا يف-هللا همحر-

 . حيرش لوق نم امهدانسإي ةبيش يبأ نباو قازرلا دبع هجرحخأ (1)

 ؛فاصخل ا دانسإ فنصملا دروأو . ب ىبنلا نع هدانسإب فاصخل ا هاور : «ةصالخلا »ىف لاق / ۷ )٥/ يعليزلا لاق

 فاصحلا هوريو ءازجألا الو ديناسملا الو نتسلا باحصأ نم دحأ هوري مل هللا ناحبسف . هنم ءيش بلقلا ىفو

 . بجع ذهف فيظنلا دانسإلا اذهب

 اا



 نود هدودحب كلملا نياع اذإ اذكو« دهشي نأ هل لح كلملا كلاما نياع نإ :هوجو ىلع ةلأسملا مث

 كلاملا نياع وأ ‹ اهنياعي مل نإو « هتفرعم لصحيف« عماستلاب تبثي بسلا نأل؛ اًتاسحتسا كلاما

 ال قيقرلا نأل ‹ كلذكف  ناقيقر امهنأ فرعي ناك نإف « ةمألاو دبعلا امأو هل لحي ال كلملا نود

 امهسفنأ نع ناربعی ال ناریغص امهنآ الإ« ناقیقر امهنآ فرعی ال ناک نإو ‹ هسفن دی يف نوکی
 هنأل؛ كلذكف

 وه« لوألا ةيلقعلا ةمسقلاب ةعبرأ هوجو ىلع ةلأسملا هذه يأ :ش ( هوجو ىلع ةلاسملا مث ) :م

 ملع نع هتداهش نأل :ش ( دهشي نأ هل لح ) :م ذئنيحف اعيمج :ش ( كلملا كلاما نياع نإ ) :م هلوق

 دي يف هآرو هقوقحو هدودحب كلملا فرعو هبسنو همساو ههجوب كلاملا فرع هنأل ةريصبو

 ملو « ينالفلا نالف نب نالف ىلإ بسنت :ش ( هدودحب كلملا نياع اذإ اذكو ) :م :هلوق وه : يناثلا

 ( اتاسحتسا) :م دهشي نأ زوجي :ش ( كلاملا نود ) :م هلوق ینعم وهو هبسنب هفرعی ملو ههجوب هنیاعی

 وه ناسحتسالا هجو هل دوهشملا ةلاهج عم كلاملا مث « كلمل اب ةداهش اهنأل زوجي ال نأ سايقلاو :ش

 ( هتفرعم لصحيف) :م ةرهشلاو :ش ( عماستلاب تبثي ) :م كلاملا بسن يأ :ش ( بستلا نال ) :م هلوق

 . مولعمب ةداهش تناكف كلاملا ةفرعم يأ :ش

 اهفرصتو اهتدهاشم رابتعا ناك « جرخت الو زربت ال ةأرما تناك اذإ كلملا بحاص نأ ىرت الآ

 يف عماستلاب ةداهشلا مزلتسي هنأب ضروعو . كلذ زوجي الو اهقحل ًالطبم ةداهشلا زاوجل اهسفنب
 . ةلطاب يهو « لاومألا

 ةبسنلاب وه اغإ عماستلاو . نايعلاب لب عماستلاب تسيل لامل ا ىلإ ةبسنلاب ةداهشلا نأب : بيجأو

 و ‹ نمضتلل رابتعالاو « لالا تيبب كلذ ربخ يف مدقت امك هيف لوبقم وهو <« ادصق بسلا ىلإ

 نم عمس ناأب اعيمج كلاملاو كلما نياعي مل نإو يأ :ش ( اهنياعي مل نإو ) :م : هلوق وهو ثلاثلا

 يف فزاجم هنأل دهشيال «اذكو اذك اهدودح « اذك دلب يف ةعيض نالف نب نالفل نأ سانلا

 هب دوهشملا ةلاهجب دهشي ال كلذكف :ش ( كلملا نود كلاما نياع وأ ) :م هلوق وهو عبارلاو « ةداهشلا

 . نيريخألا نيهجولا باوج :ش ( هل لحي ال ) :م هلوقو

 ةمأ وأ ادبع ىأر اذإ هريرقت ء ةمألاو دبعلا ىوس هلوق ىلإ دودرم :ش ( ةمألاو دبعلا امأو ) :م

 ديلا يذل دهشي نأ يئارلل لح يأ :ش ( كلذكف ناقيقر امهنأ فرعي ناك نإف ) :م صخش دي يف

 فرعي ال ناك نإو ) :م هيلع يلوتسملا دي يف نوكي لب :ش ( هسفن دي يف نوكي ال قيقرلا نأل ) :م كلم اب

 هنال ) :م دهشی نآ هل لحي ينعي :ش ( كلكف امهسفنأ نع ناربعي ال ناريغص امهنأ الإ ناقيقر امهنآ

۱۴۲ 



 دي عفديف ‹ امهسفنأ ىلع أدب امهل نأل؛ ءانثتسالا فرصم كلذف « نيريبك اناك نإو « امهل دب ال

 اًضيأ امهیف دهشي نآ هل لحي هنآ -هللا همحر- ةفينح يبأ نعو كلما ليلد مدعناف امهنع ريغلا

 .باوصلاب ملعأ هللاو« هانيب ام قرفلاو « بايثلاب اًرابتعا

 فرصم كلذف ) :م ةمألاو دبعلا يأ :ش ( نيريبك اناك نإو ) :م نيريغصلا يأ :ش ( امهل دب ال

 مدعناف امهنع ريغلا دي عفديف «امهسفنأ ىلع أدي امهل نأل ) :م ةمألاو دبعلا ىوس هلوقب :ش (ءانثتسالا

 هب رقملا هب عنصيو « زاج هريغل هسفن ىلع قرلاب رقآ نإ لقعي يذلا يبصلا نأ ىتح :ش ( كلما ليلد
 . هکولممب عنصیام

 ةيرحلا ىوعد ربتعال امهسفنأ نع امهريبعتل ناك ول قرلاو ةيرحلا يف رابتعالا نأب ضرتعاو

 يلولل امهيلع قرلا توبثل كلذ ربتعي مل اغنإ هنأب : بيجأو < اًقيقر ىعدا نم دي يف ربكلا دعب امهنم

 : بيجأو قر امهيلع دحأل تبثي مل اذإ كلذب ربتعملا اغنإو ‹ رغصلا يف

 :م نيريبكلا يف يأ :ش ( اًضيأ امهبف دهشي نأ هل لحب هنأ :-هللا همحر- ةفينح يبأ نعو ) م

 امهل نأل هلوق وهو :ش ( هانيب ام قرفلاو ) :م كلما ىلع ديلا ةلالدل باودلاو :ش ( بايثلاب رابتعا)

 امهسفنأ ىلع امهل دي ال هنأل « باودلاو بايثلا فالخب اهنع ريغلا دي اهب ناعفدي امهسفنأ ىلع ادي
 . ( باوصلاب ملعأ هللاو ) م.
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 لبقت ال نمو هتداهش لبقت نم باب
 ال -هللا همحر- ةفينح ىبأ نع ةياور وهو:- هللا همحر رفز لاقو« ىمعألا ةداهش لبقن الو : لاق

 فسوي وبأ لاقو. هيف للخ الو عامسلا ىلإ هيف ةجاحلا نأل ؛ عماستلا هيف يرجي اميف لبقت

 ءادألاو ‹ ةنياعملاب ملعلا لوصحل لمحتلا تقو اريصب ناك اذإ زوجي :- هللا امهمحر- يعفاشلاو
 . تيما ىلع ةداهشلا يف امك ةبسنلاب لصحي فيرعتلاو فوم ريغ هناسلو لوقلاب صنخي

 ( هتداهش لبقت ال نمو هتداهش لبقت نم باب ) :م

 ةداهشلا نم عمسيام نايب نع غرفاملو < لبقت الو هتداهش لبقت نم نايب يف باب اذه يآ :ش
 لاحملا نأل لوألا مدق هنأ الإ « عمست ال نمو ةداهشلا هنم عمست نم نايب يف عرش عمسي ال امو
 مهتم ةداهش ال » : للك لاق . ةمهتلا هانبمو ةداهشلا در لصأو « ةراهطلاك مدقم طرشلاو « طورشم

 راثيإب مهتم ةبارق نم هل دوهشملا يف ىنعمل نوكت دقو « قسفلاك دهاشلا يف ىنعمب نوكت دق يهو«
 نوكت دقو « ىمعلاك زييمتلا ةادأ ىف للخل نوكت دقو «ةدالولاك « هيلع دوهشملا ىلع هل دوهشملا
 ةبوتلا لبقو اندنع ةبوتلا دعب قذقلا يف دودحللا وهو « يعرش ليلدب ةلادعلا مايق عم بذكلا ةمهت
 . هللا همحر- يعفاشلا دنع

 همحر- رفز لاقو ‹ ىمعألا ةداهش لبقت الو ) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ) :م توملاو بسنلاك :ش ( عساستلا هيف يرجي اميف لبقت :-هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةياور وهو -هللا

 عامسلا يف يأ :ش ( هيف للخ الو عامسلا ىلإ هيف ةجاحلا نال

 همحر- يروثلاو يحخنلا لوق وهو « -هللا مهمحر- دمحأو - كلامو يعفاشلا لاق هبو

 . - هنع هللا يضر- ريبج نب ديعسو -هللا همحر- يرصبلا نسحلاو -هللا

 دمحأو كلام لاق هبو اًضيأ عامسلا هقيرط اميف لبقت :- هنع هللا يضر - سابع نبا نعو

 ءاطعو حيرشو ثيللاو ةعيبرو -هللا همحر- يرهزلا لوق وهو « ينزم ا هراتخاو -هللا امهمحر-
 اهيف هل لصحي ملعلا نأل « لكلا دنع ةمجرتلا يف لبقي اذكو «-هللا مهمحر- ىليل يب نباو

 . هبسنو همساب لئاقلا فرعيو « عامسلا يف ريصبلاك وهو « عامسلاب ملعلا لوصح ذإ « ريصبلاك

 ملعلا لوصحل لمحتلا تقو اريصب ناك اذإ زوجي :-هللا امهمحر- يعفاشلاو فسوي وب لاقو ) :م

 مل ام ىلع نالف فيآ لاقف « ةفآ هبصت مل ينعي :ش ( فوم ريغ هناسلو لوقلاب صتخي ءادألاو ةنياعملاب

 يآ :ش ( فيرعتلاو ) :م ةهاعلا ةفآلاو « فوصم لاثم ىلع فوؤم وهف ةفآ هتباصأ يآ « هلعاف مسي

 يف امك ) :م نالف نب نالف ىلع دهشأ لوقي نأب :ش ( ةبسنلاب لصحي ) :م هيلعو هل دوهشلا فيرعت

 ركذاذإ قافتالاب لبقت اهنإف نيدلا نم اذك هيلع نالفل نأب هيلع دهش اذإ :ش ( تيملا ىلع ةداهشلا
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 الإ ىمعألا زيي الو ‹ هيلع دوهشملاو هل دوهشملا نيب ةراشإلاب زييمتلا ىلإ رقتفي ءادألا نأ انلو

 ‹ رضاحلا نود ‹ بئاغلا فيرعتل ةبسنلاو ‹ دوهشلا سنجب اهنع زرحتلا نكمي ةهبش هيفو ‹ ةمغنلاب

 امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع ءاضقلا عنتمي ءادألا دعب يمع ولو ‹ صاصقلاو دودحلاك راصف

 امك راصو تلطب دقو هدنع ةجح اهتروريصل ءاضقلا تقو طرش ةداهشلل ةيلهألا مايق نأل؛ -هللا

 ام ةبيغلابو تهتنا دق توم اب ةيلهألا نأل اوباغ وأ اونام اذإ ام فالخب قسف وأ ‹ نج وأ « سرخ اذإ

 كولمملا الو : لاق . تلطب

 الإ ىمعألازيمي الو هيلع دوهشمل او هل دوهشملا نيب ةراشإلاب زييمتلا ىلإ رقتفي ءادألا نأ انلو ) :م هضعب

 اهنع زرحتلا نكمي ةهبش ) :م توصلا ليوأتب ةمغنلا يفو يأ :ش ( هيفو ) :م توصلا يأ :ش ( ةمغنلاب

 . ىمعألا ةداهش نع ةينغ مهيف هرثكأ رصبلا دوهشلل نإف :ش ( دوهشلا سنجب

 لصحي فيرعتلاو هلوق نع باوج اذه :ش ( رضاحلا نود بئاغلا فيرعتل ةبسنلاو ) :م

 كانه نأ ىلع ‹هتبيغ وأ هيلع دوهشلا توم دنع ةراشإلا ماقم نوكت اغنإ ةبسنلا نأ هريرقت ‹ةبسنلاب

 ينعي :ش ( صاصقلاو دودحلاك راصف ) :م هماقم مئاق كلذ يف وهو تيملا يصو ىلإ ةراشإلا عقت

 . اذه اذكف « دهاشلل ةداهش لبقت ال صاصقلاو دودحلا يف نأ

 عنتمي) :م اهب مكحلا لبق ةداهشلا ءادآ دعب دهاشلا يمع ولو يأ :ش ( ءادألا دعب يمع ولو ) :م

 ةيلهألا مايق نأل - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع ) :م اهب مكحلا زجي مل ينعي :ش ( ءاضقلا

 :ش ( تلطب دقو هدنع ةجح ) :م ةداهشلا ةروريصل يأ :ش ( اهتروريصل ءاضقلا تقو طرش ةداهشلل

 دقعلا لبق ءادألا دعب :ش ( قسف وأ «نج وأ « سرخ اذإ امك راصو ) :م اهل مایق الو ‹ ءاضقلا دنع يأ

 نم دوصقملا نأل < ءاضقلا عنم ءادألا عني اغإ اذه يف يلكلا رمألاو < هتداهشب يضاقلا يضقي الآ

 ءادألا عني لمحتلا دعب ىمعلاو ءاضقلا عمف عامجإلاب ءادألا علمت ءايشألا هذهو « ءاضقلا اهئادأ

 . ءاضقلا عني الف « ءادألا عني ال : -هللا همحر- فسوي يب دنعو < ءاضقلا عنميف « امهدنع

 تقو ةيلهألا مايق نأ ملسنال : لاقي امع باوج اذه :ش ( اوباغ وأ اوتام اذإ ام فالخب ) :م

 نأ باوحلا ريرقتو < ءاضقلا عني ال « ءادألا لبق باغ وأ تام اذإ دهاشلا نإف « طرش ءاضقلا

 :م هئاهتناب ررقتي ءيشلاو :ش ( تهتنا توملاب ةيلهألا نأل ) :م ءاضقلا عني ال اوباغ وأ اوتام اذإ دوهشلا

 . ةداهشلا ىآ :ش ( تلطب ام ةبيغلابو )

 ةداهشب نوكي ءاضقلا « هتداهش لبقت لصألا توم دعب دهش اذإ عرفلا دهاش نأ ىرت الأ

 . ةداهشلاب ءاضقلا عني ال تولا ضارتعا كلذكف « لوصألا

 هلوق ىلع فطعاذهو :ش ( كولمملا الو ) :م: -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 . هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو « كولمملا ةداهش لبقت الو يأ « ىمعألا ةداهش
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 الو« هريغ ىلع ةيالولا هل تبثت ال نأ ىلوأف هسفن يلي ال وهو « ةيالولا باب نم ةداهشلا نأل

 (٤:ةيآلا رونلا) :م ( ادبأ ةداهش مهل اولبقت الو : ىلاعت هلوقل ؛بات نإو فذقلا يف دودحلا

 هلصأك ةبوتلا دعب ىقبيف « اعنام هنوكل دحلا مامت نم هنألو

 اهلېقآ الو « ضعب ىلع مهضعب ديبعلا ةداهش لبقأ : لاق هنأ - هنع هللا يضر - يلع نعو

 . رح ىلع

 - يتبلا نامشع لاق هبو « ديبعلاو رارحألا ىلع لبقي هنأ :- هنع هللا يضر - سنأ نعو
 : الاق امهنأ -هللا مهمحر- يعخنلاو يبعشلا نعو ء-هللا مهمحر- دوادو دمحأو -قاحسإو

 . ريثكلا نود ليلقلا يف لبقت

 ‹ ءاملعلا ةماعو دمحأو -هللا همحر- ىعفاشلا لاق هبو « اندنع نايبصلا ةداهش لبقت الو

 نأ لبق حابم رمأل اوعمتجا دق اوناك اذإ حارجلا يف نايبصلا ةداهش لبقت : -هللا همحر- كلام نعو

 . اوقرفتي

 هنأ : كلام نعو « اًضيأ ةياور دمحأ نعو «- امهنع هللا يضر -ريبزلا نبا نع كلذ يورو

 ‹ ةيالولا باب نم ةداهشلا :انلق «لدع يبصلا وأ دبعلاو ‹ صوصنلا قالطإل ءيش لك يف لبقي
 امهلق المحت ام غولبلاو ةيرحلا يف ايدؤي نأ الإ «ىلوأ امهريغ يفف « امهسفنآ ىلع امهل ةيالو الو
 . -هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا لاق هبو « ءادألا دنع ةيالولا لهأ نم امهنأل <

 ) :م دبعلا يأ :ش ( وهو ) :م ريغلا ىلع لوقلا ذفنت اهنأل :ش ( ةيالولا باب نم ةداهشلا نأل ) :م

 بدأ» يف -هللا همحر- فاصخلا لاقو :ش ( هريغ ىلع ةيالولا هل تبت ال نأ یلوأف هسفن ىلع يلي ال

 نبا نع ءاطع نع جاجحلا نع ثايغ نب صفح انثدح لاق ‹ دمحم نب هللا دبع انثدح : «يضاقلا

 :ش ( بات نإو فذقلا يف دودحللا الو ) :م دبعلا ةداهش زوجت ال : لاق - امهنع هللا يضر - سابع

 . فذقلا يف دودحملا ةداهش ًاضيأ لبقت الو يأ

 :رونلا) € ادبأ ةداهش مهل اولبقت الو  :ىلاعت هلوقل ) :م هلبق اب لصاو «بات نإو :١ هلوقو

 هيلع صيصنتلاو « هل ةياهن ال ام وهو دبألا ىلع صن ىلاعت هللا نأ لالدتسالا هجو :ش ( ( ٤ ةيآلا

 يأ :ش ( هنوكل دحلا مامت نم ) :مةداهشلا در نألو ينعي :ش ( هنألو ) :م ام تقو يف لوبقلا يفاني

 ملؤي دحلاك هيلع ملؤي مل هنآ الإ ارجاز هنوكل « فذقلا نع يأ :ش ( اًعنام ) :م دحل ا مامت نوكل

 . هنودب

 هنأل ؛رهظأ فذاقلا لوبق رادهإ يف كلذو فوذققملا نع راعلا عفد دحلا نم دوصققملا نألو

 مامت نم نوكيف « هتيرجل اًقافو هناسل لعف هنأل ؛ هتداهش لبقت ال نآ هؤازجف « هبلق ىذأ فذقلاب

 . لصألاب هل ارابتعا دحلا لصأك يأ :ش ( هلصأك ةبوتلا دعب ) :م درلا يأ :ش ( ىقبيف ) :م دحل ا
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 هللا همحر- يعفاشلا لاقو ‹ ةبوتلاب عفترا دقو قسفلل درلا نأل ؛ فذقلا ريغ ىف دودحملا فالخب

 انلق .بئاتلا ىنفتسا « ( ١ : ةيآلا رونلا) : € اوبات نيذلا الإ :  ىلاعت هلوقل بان اذإ لبقت:-

 )4: ةيآلا رونلا ١ € نوقسافلا مه كئلواو ) : ىلاعت هلوق وهو « هيلي ام ىلإ فرصني ءانثتسالا

ساف فذقلا يف دودحملا لاقي امع باوج اذه :ش ( فذقلا ريغ يف دودحملا فالخب ) :م
 هلوقب ق

 يف دودحم اك هتداهش لبقت بات اذإ قسافلاو ( ٤ ةيآلا : رونلا ) € نوقسافلا مه كنلواو : یلاعت

 ‹ رمخلا برشو انزلاو ةقرسلا وحن فذقلا ريغ يف دودحملا فالخب هلوقب باجأف «فذقلا ريغ

 :ش ( ةبوتلاب عفترا دقو قسفلل ) :م ةداهشلا در يأ :ش ( درلا نأل ) :م ةبوتلا دعب هتداهش لبقت ثيح

 . امهنيب قرفلا رهظف ةبوتلا مات نم درلا فذقلا يف دودحملا يفو

 «اوبات نيذلا الإ ) :ىلاعت هلوقل بات اذإ ) :م هتبوت يأ :ش ( لبقت -هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

عفترا ةبوتلابو « قسفلا هتداهش لوبق نم عناملا نأ هنايب :ش ( بئاتلا ىنثتسا ( ه ةيآلا : رونلا )
 قسفلا 

 لبقت هتداهش نإف بات اذإ رمخلا برش وأ ةقرسلا وأ « انزلا يف دودحملا ىلع اًسايق هتداهش لبقتف

 دح نم ةداهش لبقت ال امهدنع نإف -هللا امهمحر- يعازوألاو يح نب نسحلا دنع الإ قافتالاب

 حرش يف -هللا همحر- يزارلا ركب وبأ ركذ اذك « هريغ وأ فذق يف ةبوتلا دعب مالسإلا يف

 همحر- دمحأو -هللا همحر- كلام لاق -هللا همحر- يعفاشلا لوقبو «يواحطلا

 دمحأ لاق هبو ‹ هسفن هباذكإ هتبوت :-هللا همحر-يعفاشلا لاقف « هتبوت يف اوفلتخاو «-هللا

 نأب هسفن هباذكإ فذاقلا ةبوت : لاق - هنع ىلاعت هللا يضر -رمع نع يور امل -هللا همحر-

 همحر- يعفاشلا باحصأ نم -هللا همحر- ةريبج يبأ نبا لاق هبو « ًالطاب يفذق ناک :لوقي

 . هللا همحر- دمحأ نع ةياور وهو .-هللا

 ‹ تلق اميف تبذك لوقي نأ هتبوت :-هللا همحر- يعفاشلا باحصأ نم «يرخطصإلا لاقو

 . نالوق هيف؟ لمعلا حالصإ ةبوتلا عم ربتعت لهو هلثم ىلإ دوعأ الو

 ةيآلا :رونلا) ( نوقسافلا مه كئلواو : ىلاعت هلوق وهو هيلي ام ىلإ فرصني ءانلتسالا :انلق ) :م

 <( مهودلجاف » : ىلاعت هلوق هتلمج نم نأل مدقت ام عيمج ىلإ عجارب سيل ءانثتسالا ينعي :ش ( ٤

 لب مدقت ام عيمج ىلإ عجارب سيل ءانثتسالا نأ ملعف ةبوعلاب دلج ا عفتري الو « ( ٤ ةيآلا : رونلا)

سفلا عفر نم سيلو « ( ٤ ةيآلا : رونلا ) (نوقسافلا مه كئلواو :  ىلاعت هلوق وهو « هيلي ام ىلإ
 ق

إ انلسرا انإ :  مالسلا هيلع طول ةصق يف ىلاعت هلوق هحضوي لدعلاك ةداهشلا لوبق
 ؛نيمرجم موق ىل

 جار ءانثتسالا نإ ( ٨۸ ,۹ , ٠١ تايآلا : رجحلا ) ( هتارما الإ « نيعمجا مهوجنمل انإ طول لآ الإ

 كئلواو# : هلوق وهو هيلي ام ىلإ فرصني ءانثتسالا نإ : اًضيأ لوقنو « نيكلهلا ىلإ ال نيجنملا ىلإ

 تلق ناف « يرابخإ وهو يبلط هلبق ام نآ ىلع فوطعب سيلو « ( ٤ ةيآلا : رونلا )  نوقسافلا مه

 ٠ (۸۴ ةيآلا : ةرقبلا )  اًتاسحإ نيدلاولابو :  ىلاعت هلوق يف امك حصيل بلطلا ىنعم هلعجاف
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 رفاكلل نأل « هتداهش لبقت ملسأ مث فذق يف رفاكلا دح ولو نكل ىنعمب عطقنم ءانشتسا وه وأ

 مث دح اذإ دبعلا فالخب « ىرخا ةداهش هل تثدح مالسإلابو ٠ دحلا مات نم اهدر ناكف ةداهش

 . قتعلا دعب هتداهش هدح مامتف الصأ دبعلل ةداهش ال هنأل؛ قتعأ
 س
 وا ) :م هب رابخإلا دكؤم وهو « رخآلا يف نيدنسملا دحأ رصح ديفي هنإف « « لصفلا ريمض هابأي :تلق
 : ےرم ) ( اًمالس الإ اوغل اه یف نوعمسی ال :  یلاعت هلوق يف امك : ش ( نکل ینعمب عطقنم ءانٹتسا وه
 . اًمالس نكلو : ملعأ هللاو هانعم ( ١ ةيآلا

 ىلع ربخ هل نكي نإو هنم ىنشتسملا سنج نم ىنشتسملا نوك ءانثتسالا طرش نم نأل اذهو
 ةدح ىلع ربخ هلو ءهسنج نم نوكي الف لعفلا هنم ىنشتسملاو « مسالا وه ىنشتسملا انه اهو «ةدح
 سيلو « ةداهشلا درو همكح نيب ةضراعم الو « ةضراعملا قيرطب لمعي عطقنم ا ءانلتسالاو « اًضيأ
 . يقتلا بئاتلا دبعلاك ةداهشلا لوبقم هنوك ابئات هنوك ةرورض نم

 ريبج نب ديعسو يعخنلا ميهاربإو حيرشو نسحلاو بيسملا نب ديعس لوقوه اذه يف انلوقو
 . امهنع هللا يضر - سابع نبا نع يور اذكهو « - مهنع هللا يضر

 هتروص مدقت ام یلع اًعیرفت انه رکذ :ش ( هتداهش لقت « ملسآ مث فذق يف رفاكلا دح ولو ) :م
 ىلع هتداهش تزاج ملسأ اذإ مث « هتمذ لهأ ىلع كلذ دعب هتداهش زجت مل فذق يف دح اذإ يمذلا
 در يأ :ش ( دحلا مامت نم اهدر ناكف ةداهش رفاكلل نأل ) :م اًعيمج مالسإلا لهأ ىلعو « ةمذلا لهأ
 ىلوألا ريغ يأ :ش ( ىرخا ةداهش هل تثدح مالسإلابو ) م هدج ةت نم ناک هنت لج ا تدا
 ةمتت ةدودرملا

 ةثالثلا ةمئألا تلاقو « اندنع هتداهش لبقت ال ثيح :ش ( قتعأ مث دح اذإ دبعلا فالخب ) :م
 :ش (ًالصأ دبعلل ةداهش ال ) :م نأشلا نأل يآ :ش ( هنأل ) :م رفاكلا يف امك لبقت : -هللا مهمحر-
 يف دب ال هنأل :ش ( قتعلا دعب هتداهش درب هدح مامتف ) :م رفاکلا ىلع الو ملسملا ىلع ال هقر لاح يف
 « دحلل اًميمتت نآلا هتداهش درتف « قتعلا دعب ةداهشلا هل تلصح اغنإو « ةداهشلا در نم فذقلا دح
 لكشي ليق نإف . هتداهش لبقتف همالسإب نيملسملا مكح هيلع بترتيف « هسنج ىلع ةداهش رفاكللو

 فقوتف « انزلا دح هيلع ماقي ال ثيح مالسإلا راد ىلإ جرخ مث « ملسم وهو برحلا راد يف انز نمب
 مدعل « ًالصأ اًبجوم عقي مل برحلا راد يف انزلا نأ باوجلا . انزلا يف فقوتي ملو دبعلا يف رثؤملا
 . ماموال دحلا ةماقإو ء مامإلا ةيالو

 همحر- -فنصلا لوق يف ليقو « هتداهش درب همامتو « دحلل بجوم دبحعلا فذقامأو

 مل دحو قتعأ مث دحي مل ول ذإ دحلا ركذ يف ةدئاف ال ء هتداهش لبقت مل دح اذإ دبعلا فالخب : -هللا

 . رفاكلا نيبو هنيب قرفلا نايبل هركذ انإ : بيجأو . اًضيأ هتداهش لبقت
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 هلوق هيف لصألاو « هدادجألو هيوبأل دلولا ةداهش الو « هدلو دلوو هدلول دلاولا ةداهش الو :لاق

 ءاهجوزل ةأرملا الو « هدلول دلاولا الو « هدلاول دلولا ةداهش لبقت ال »:مالسلاو ةالصلا هيلع
 الو

ب عفانملا نالو« هرجأتسا نمل ريجألا الو « هدبعل ىلوملا الو « هديسل دبعلا الو « هنأرمال جوزلا
 ني

 ‹ مهيلإ ةاكزلا ءادأ زوجي ال اذهلو . ةلصتم ءابآلاو دالوألا

 يف دحلا ضعب دح ولو « هتداهش لبقت مل « دح مث ملسأ مث « اًملسم فذق ول رفاكلا امأ

 همحر- ةفينح يبأ نع رفاكلا يفو « نيتياورلا فالتخا هيفف همالسإ لاح يف هضعبو « هرفك لاح

 نل < ‹ دحلا مات برضي مل ام هتداهش طقست ال هنأ :اهادحإ : تاياور ثالث ةلأسملا هذه يف : -هللا

 لكلا ماقم موقت رثكألا هيلع ميقأ اذإ : ةيناشلاو « ةداهشلا طقسي ال وهو « ريرقت دحلا نود ام

 . ملعأ هللاو « هتداهش تطقس طوس برض اذإ : ةئلاثلاو

 ةداهش الو هدلو دلوو هدلول دلاولا ةداهش الو ) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 اذه: -هللا همحر- يزارتألا لاق :ش ( هدادجألو هيوبأل ) :مدلولا ةداهش لبقت الو يأ :ش ( دلولا

 . عامجإلاب هركذ يذلا

 امهدحأ ةداهش لبقت :هنعو « هدلاول دلولا ةداهش لبقت :-هللا همحر- دمحأ نع : تلق

 همحر- يعفاشلا نع ميدقلا يف يكحو -هللا مهمحر- دوادو ينزملاو روث يبأ لوق وهو « رخآلل

 ‹ هدلول دلاولا ةداهش زوجيف « هيف انفلاخي : -هللا همحر- كلامو «ةياهنلا »بحاص ركذو -هللا

 . هدلاول دلولا ةداهشو

 (مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ) :م ضعبل مهضعب ءالؤه ةداهش در يف يأ :ش ( هيف لصألاو ) :م

 الو اهجوزل ةآرملا الو « هدلول دلاولا الو  هدلاول دلولا ةداهش لبقن ال ) م: ال يبنلا لوق يأ :ش

 جرخم لاق :ش ( هرجاأتسا نمل ريجألا الو «هدبمل ىلوما الو «هديسل دبعلا الو « هتارمإل جوزلا

 . لي يبنلا نع تبثي مل بيرغ اذه :ثيداحألا

 لاق :تلق « ةي يبنلا نع هدانسإب -هللا همحر- فاصخلا ةياور «ةصالخلا» يف لاق : لاق مث

 لاق « ةقث ناكو « قيرز نب حلاص انثدح : «يضاقلا بدأ» باتك يف -هللا همحر- فاصخلا

 نع -هللا همحر- ةورع نع يرهزلا نع يماشلا دايز نب ديزي نع يرارثلا ةيواعم نب ناورم انثدح

 ‹ءاهجوزل ةأرملا الو < هدلاول دلولا ةداهش زوجي ال » : لاق هنأ ةي يبنلا نع - اهنع هللا يضر - ةشئاع

 . هريجأل ريجألا الو هكيرشل كيرشلا الو «هدبعل ديسلا الو «هديسل دبعلا الو  هتأرمال جوزلا الو

 ةبارق يف ةلصتم كالمألا عفانم نألو يأ :ش ( ةلصتم ءابآلاو دالوألا نيب عفانملا نألو ) :م

 زاج ولف :ش ( مهبلإ ةاكزلا ءادأ زوجي ال ) :م مهيف عفانلا لاصتالو يأ :ش ( اذهلو ) :م دالوألا

 :م هلوق ىنعم وهو زجي ملف « هجو نم هسفنل ةداهش كلذ ناك سكعلا ىلع وأ هدلول دلاولا ةداهش
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 ذيملتلا :ولاق ام ىلع ريجألاب دارملاو :لاق . ةمهتلا هيف نكمتت وأ هجو نم هسفنل ةداهش نوكتف

 ةالصلا هيلع هلوق ىنعم وهو «هسفن عفن هعفنو هسفن ررض هذاتسأ ررض دعي يذلا صاحلا

 ‹« تيبلا لهاب عناقلل ةداهش ال »:مالسلاو

 . رهاظ وهو :ش ( ةمهتلا هيف نكمتت وأ ‹ هجو نم هسفنل ةداهش نوكتف )

 ثيدحلا يف روكذملا يأ :ش ( ريجالاب دارملاو ) :م :-هللا همحر -فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م
 هذاتسأ ررض دعي يذلا صاخلا ذيملتلا ) :م :- هللا همحر - خياشملا يأ :ش ( اولاق ام ىلع) :م روكذملا
 ةداهش زوجي الو : (ةصالخلا» يفو « هسفن عفن هذاتسأ عفن دعب يأ :ش ( هسفن عفن هعفنو هسفن ررض
 هل سیلو ءهلايع يفو هعم لكأ يذلا صاخلا ذيملتلاو « صاخلا ذيملتلا هب دارأ  هذاتسأل ريجألا
 يذلا وهو دحاولا ريجألا امأو « لبقت رجأتسملل دهش اذإ كرتشملا ريجألا امأو « ةمولعملا ةرجأ
 . لبقت ال ةمولعم ةرجأب ةهناسم وأ ةرهاشم وأ ةموايم هرجأتسا

 وبأ لاق مث « ريجألا ةداهش لبقي «سانجألا» يف - هللا همحر - يفطانلا سابعلا وبأ لاقو
 - «متسر نبا رداون» يف ركذ دق هنأل « كرتشملا ريجألا ىلع لومحم اذه :- هلا همحر - سابعلا
 كرتشم ريجأ ناك نإو « ةرهاشم ريجألا ةداهش زيجأ ال: - هللا همحر - دمحم لاق :- هللا همحر
 ذيملتلا يأ :ش ( تيبلا لهاب عناقلل ةداهش ال »:مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىنعم وهو ) :م هتداهش تلبق
 يف - هللا همحر - دواد وبأ هجرخأ ثيدحلاو ثيدحلا يف روكذمل ا عناقلا نم دارملا وهو ٠ صاحلا

 هيبآ نع -هنع هللا يضر- بیعش نب ورمع نع یسوم نب نامیلس نع دشار نب دمحم نع «هننس»
 لهال عناقلا ةداهش درو « هيخأ ىلع رمغلا يذو ةنئاخلاو نئاخلا ةداهش در يب هللا لوسر نأ هدج نع

 .' هريغل اهزاجأو تيبلا

 يضر ةشئاع ثيدح نم يذمرتلا هجرخأو ءانحشلا رمغلاو :-هللا همحر - دواد وبأ لاقو
 بيرغ» باتك يف -هللا همحر -: ديبع وبأ لاقو « ةوادعلا رمغلاو بيرغ ثيدح لاقو اهنع هللا

 نيغلا رسكب وه « لغلاو دقحلا رمغلا :- هللا همحر -يرهوجلا لاقو ‹ ةرادعلا رمْغلا : «ثيدحلا

 . مداخلاك تيبلا لهأل عباتلاو عناقلاو « ةلمهم ءار هرخآ يفو ميلا نوكسو ةمجحلا

 ثيدحلا يف روكذملا عناقلا ىنعم يف نوكي هذاتسأ تيب يف لكأي يذلا ملعتملا : برغم ا» يفو

 نع دشار نب دمحم قیرط نم )۳۰٦/۳((]۳۹۰۰[ هتداهش درت نم باب « ءاضقلا » يف دواد وبآ هاور : نسح (۱)
 ]۲۳۹٩[ تاداهشلا يف هقیرط نم هجام نبا هاورو .هدج نع هیبآ نع بیعش نب ورمع نع یسوم نب نامیلس

 قيرط نم )٤/ ۲۱٤( ينطقرادلا هجرحخآو .هدج نع هیبآ نع بیعش نب ورمع نع ةأطرآ نب جاجح قتيرط نم
 يقشمدلا دايز نب ديزي قیرط نم ٥۷( /۲) يذمرتلا هاورو . هدج نع هيبآ نع بيعش نب ورمع نع دئاف نب مدآ
 دمحمو : فيعض دايز نب ديزي كلذكو « نافيعض مدآو جاجحلاو . اعوفرم ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع

 . مهضعب هيف ملکت دشار نب
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 ةداهشلا ءادأ دنع هعفانب رجألا بجوتسيف ةموايم وأ ةرهاشم وأ ةهناسم ريجألا هب دارملا :ليقو

 همحر- يعفاشلا لاقو ‹ رخآلل نيجوزلا دحأ ةداهش لبقت الو :لاق . اهيلع رجأتسم اك ريصيف

 نيدلاب سبحلاو صاصقلا يرجي اذهلو ةزيحتم يديألاوء ةزيمتم امهنيب كالمألا نأل ؛لبقت -هللا

لو .سلغملا هنويدمل دهش اذإ ميرغلا يف امك امض هتوبثل عفنلا نم هيف اب ربتعم الو « امهنيب
 ام ان

 نم هسفنل ادهاش ريصيف دوصقملا وهو ةداع لصتم عافتنالا نألو « هانيور

 :م ةرجألا قحتسي يأ :ش (رجألا بجوتسيف ةموايم وأ ةرهاشم وأ ةهناسم ريجألا هب دارملا :ليقو ) :م

 نم لمع هتداهش نأل ؛ ةداهشلا ىلع يأ :ش ( اهيلع رجاتسملاك ريصيف ةداهشلا ءادأ دنع هعفانمب)

 . ةراجإلا ةدم يف رجأتسملل هلامعأ عيمجو « هلامعأ

لل نيجوزلا دحأ ةداهش لبقتالو ) م :-هللا همحر- :يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م
 ؛ رخآ

ال :-هللا مهمحر- يعخنلاو يروثلاو ىليل يبأ نبا لاقو :ش ( لبقت: -هللا همحر- يعفاشلا لاقو
 

 اهل جوزلا ةداهش لبقتو « هيف اهقشعب ثدح ول هلام يف اًقح اهل نأل اهجوزل ةجوزلا ةداهش لبقت

 فرصتي ال ثيحب :ش ( ةزيمتم ) :م نيجوزلا نيب يأ :ش ( امهنيب كالمألا نأل ) :م ةمهتلا مدعل

 ريغلا كلم يف ةفرصتم ريغ اهسفنب ةعمتجم يأ :ش ( ةزيحتم يديألاو ) :م رخآلا لام يف امهدحأ

 ) :م راثيإلاو ليملل اببس نوكت دقو . ةوادعلاو رخأتلل اًببس نوكت دق ةيجوزلا ذإ « هيلإ ةمدقتم ريغ

 (امهنيب نيدلاب سبحلاو صاصقلا يرجي ) :م يديألا زيتو امهنيب كالمألا زيت لجألو يأ :ش (اذهلو

 نم لكو « رخآلا نيدب امهدحأ سبحيو ‹ رخآلل امهدحأ نم صتقي ينعي نيجوزلا نيب يأ :ش

 :ش ( عفنلا نم هيف امب ربتعم الو ) :م معلا دالوأو نيوخألاك هبحاص قح يف هتداهش لبقت كلذك ناك

 دحاو لك نأل ‹ دهاشلل هنم لاصحل ا عفنلا نم هبحاصل امهدحأ ةداهش لوبق يف اجب ربتعم ال يأ

أ :ش ( امض هتبوثل ) :م عفتلا نم رذعلا اذهب دهاشلا مهتي ال نيعم هسفن عفن هبحاص عفن دعب امهنم
 ي

 ۰ . ربتعي الف يدصقب سيلو ةداهشلا يف نمضلا ثيح نم عفنلا اذه توبثل

  هتداهش لبقت ثيح :ش ( سلغملا هنويدمل دهش اذإ ) :م نيدلا بر وهو :ش ( ميرغلا يف امك ) :م

ثيدحلا هب دارأ :ش ( هانيور ام انلو) :م « ادصق ال اًتمض لصح عفنلا نأل « عفن هيف هل ناك نإو
 

 :ش (ةداع لصتم عافتنالا نألو) :م هتأرمال جوزلا الو اهجوزل ةأرملا الو « هيف نأل « نآلا هركذ يذلا

 يأ :ش ( وهو ) :م دحي ال يل لحت اهنأ تننظ :لاقو هتأرما ةيراج ىطو ول اذهلو اًقرع امهنيب

 هلوق هليرأت يف لبق اهل ا اًينغ جوزلا دعب ىتح ةيجوزلا نم :ش ( دوصقملا ) :م وه عافتنالا

 -٠ اهنع هللا يضر- ةجيدخ لاب كانغأف . (۸ : ةيآلا ىحضلا) :م ( ینغاف ًالئاع كدجوو) : ىلاعت

 ةيجوزلاب امهنإف ةعيرشلاو ةداعلا يف دلولاو دلاولا نيب نوكي ام رثكأ امهنيب داحتالا نأل اذهو

 هتجوز ىضرل هيدلاو يداعي دق ناسنإلا نإف « ةينعملا بابسألا ةماقإ يف دحاو صخشك ناريصي

 نم هسفنل ادهاش ريصيف ) :م كلذك ناك اذإو بجح ريغب رخآلا نم ثاريملا امهدحأ قحتسي اذهلو
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 ىلوملا ةداهش الو « هب دوهشملا ىلع هل ةيالو ال هنأل ميرغلا ةداهش فالخب امهم ريصي وأ هجو

 ؛ نيد هيلع ناک نإ هجو نم وأ نيد دبعلا ىلع نكي مل اذإ هجو لك نم هسفنل ةداهش هنأل «هدبعل
 هنأل امهتكرش نم وه اميف هكيرشل كيرشلا ةداهش الو انلق امل هبتاكمل الو ىعارم فوقوم لاحلا نأل

 هجو نم هسفنل ةداهش

 . ةدودرم مهتملا ةداهشو هسفن ىلإ عفنلا رجت هتداهش يف :نش ( امهتم ريصي وأ هجو
 ( هنأل ) :م كلذو ء- هللا همحر - يعفاشلا هركذ امع باوج :ش ( ميرغلا ةداهش فالخب ) :م

 ملف « هيلع هل فرعت الو نويدملا لام وه ذإ :ش ( هب دوهشما ىلع هل ةيالو ال ) :م ميرغلا نأل يأ :ش
 موهوم رمآ رفظلا نأل « هوذخأي هقح سنجب رفظ اذإ مرغلا : لاقي ال هتداهش تزاجف امهتم نکی
 . ناجوزلا كلذكأالو « هيلع ءانب ذخألا قحو

 -هنع هللا ىضر- ركب ىبأ ىدي نيب كدف تعدا -اهنع هللا يضر- ةمطاف نإ : تلق نإف

 تدهشتسا ثيح « اًضيأ كلذ تزوج -اهنع هللا يضر- ةمطافو « اهل دهش ثيح كلذ زوجف
 ىلع مدقم عامجإلاو ء اًعامجإ ناكف « كلذ فالخ مهريغ نع لقني ملو « هنع هللا يضر ايلع
 . دحاولا ربخو « سايقلا

 تعدا اهنإف « اهاوعد در -هنع ىلاعت هللا يضر- ركب ابآ نأ : ةياورلا نم حيحصلا : تلق
 ال ءايبنألا رشعم انإ ٠:لوقي ل هللا لوسر تعمس :لاقو اهاوعد درف « ةَ يبنلا نم اًتاريم كدف
 . ) «ةقدص هانكرت ام ٹرون

 لبقت الو يأ :ش ( هدبعل ىلوملا ةداهش الو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 امو دبعلا نأل :ش ( نيد دبعلا ىلع نكي مل اذإ هجو لك نم هسفنل ةداهش هنأل ) :م هدبعل ىلوملا ةداهش
 ىلع يأ :ش ( هيلع ناك نإ ) :م هجو نم هسفنل ةداهش وأ يآ :ش ( هجو نم وأ ) :م هالو هدي يف
 اًموقم دبعلا ريصي نأ نيب :ش ( ىعارم فوقوم) :م دبعلا لاح يأ:ش ( لاحلا نأل نيد) :م دبعلا
 يأ :ش ( لاق ) :م هنید ءاضق ببسب ناک امک یلوملل یقہی نآ نيبو ‹ مهنيد يف مهعيب ببسب
 نم :ش (انلق ام) :م هبتاكمل ىلوملا ةداهش لبقت الو يأ :ش ( هبتاكم الو ) :م :-هللا همحر - يرودقلا
 . انلق امل خسنلا ضعب يفو « هجو لک نم وأ هجو نم هسفنل ةداهش هلوق

 ةداهش الو) :م - هللا مهمحر - ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو هدلو مأو هربدمل هتداهش زوجي ال اذكو
 يأ :ش ( امهتكرش نم وه اميف ) :م رخآلل نيكيرشلا دحأ ةداهش لبقت الو يأ :ش ( هكيرشل كيرشلا
 هل دوهشملل لصحي ام لك نأل :ش ( هجو نم هسفنل ةداهش هنأل ) :م امهنيب كرتشم وه يذلا نم

 هدانس]و . اًعوفرم .. ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع نايفس قيرط نم ٤٦۳( /۲) دمحأ هاور (۱)
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 ‹ هيخأل لجرلا ةداهش لبقنو ةمهتلا ءافتنال لبقن امهتكرش نم سيل اب دهش ولو «امهكارتشال

 لاعفألا نم ءيدرلا يف ثنخملا هدارمو « ثنخم ةداهش لبقت الو

 ا
 ةداهشلا كلت ببسب لصحي يذلا يف يأ :ش ( امهكارتش ال ) :م هلوق ىنعم وهو بيصن هيف دهاشلل

 ةداهش هنأل :ش ( ةمهتلا ءافتنال لبقت امهتكرش نم سيل اب ) :م كيرشلا يأ :ش ( دهش ولو ) :م

 دودحلا الخ اميف الدع ناك نإو ضواغملا كيرشلا ةداهش لبقت الو «لماشلا» يفو . هريغل لدع

 . هتراجت يف ًاضيأ ضوافملا ريغو « صاصقلاو

 الو :ش ( همعو هيخأل لجرلا ةداهش لبقتو ) :م - هللا همحر - :يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نوكي ال نأ طرشب زوجي : هباحصأ ضعب لاق . هلایع يف نوکی ال نأ طرش اکلام نآ الإ هيف فالخ

 نود ريسيلا يف زوجي :- هللا همحر - بهش لاقو ‹ هتلص هلني مل نإ طرشب : ليقو « هل ازربم
 . ريثكلا يف زوجيف هل ازربم نوكي نأ الإ ريثكلا

 « اهاجو اًقرش دهاشلا هب بستكي ا هل دهشي نأ لثم ةمهتلا هيف حفصتت اميف الإ لبقي : ليقو

 ‹ هحرج وأ هلتق اًنالف نأب هتداهشك ةيمحلاو بصعلا هيف ةيبصعلاو عابطلا يضقي وأ ةرعم هب عفدي وأ

 كالمألا نأل ) :م همعو هيخأل ةداهشلا يف ينعي :ش ( ةمهتلا مدعن ال ) :م (مهرهاوج» يف اذك

 ةوادعلا نألو ‹ رهاظ اذهو :ش ( ضعبلا لام يف مهضعبل ةطوسب الو ) :م مهنيب :ش ( ةنيابتم اهعفانمو

 . ةداهشلا يف ةعناملا ةمهتلا يفتنتف ةرهاظ ةوخإلا نيب دساحتلاو

 ةصق يف كلذكو « ليباهو ليباق ةصق ىف ترهظ ام لوأ ةوخإلا نيب ةاودعلا نأ ىرت الأ

 . ةرملا مألو عاضرلا دلول لبث: «لماشلا» يفو . هتوخإو -مالسلا هيلع- فسوي

 ‹ هيب ةأرمالو « هنباةأرمالو < هتنبا جوزلو «[. . .] هتأرما مأل لبقتو :« ةصالخلا» يفو

 ةمئألا سمش هركذ « هيخأل خألا ةداهش لبقتال :لاق نم فلسلا نمو « هتأرما تخألو

 . < يضاقلا بدأ حرش» يف - هللا همحر - يسخرسلا

 فنصملا لاق :ش ( ثنخم ةداهش لبقت الو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا لاق يأ :ش ( لاق ) :م

 نم ءيدرلا يف ثنخملا ) :م :-هللا همحر- يرودقلا دارم يأ :ش ( هدارمو ) :م -هللا همحر-

 هنوك لثم لعفلاف ‹« لوقلاو لعفلا يف نهب هبشتلاو نهيزب نيزتلا نم ءاسنلا لاعفأ يأ :ش (لاعفألا

 ديمح انالوم ةمالعلا راشأ هيلإو « ءاسنلاب اهبشت هرايتخاب همالك نييلت لثم لوقلاو «ةطاولل الحم

 هيلع- لاق ‹هتیصعمل لبقت الف ‹ هلعف يف قسافلا ثينختلا :(ةريخذلا» يفو . -هللا همحر- نيدلا
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 الو ةحئان الو ‹ ةداهشلا لوبقم وهف رسكت هئاضعأ يفو ‹ نيل همالك يف يذلا امأف « قساف هنأل

 ةحئانلا نيقمحألا نيتوصلا نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنإف » اًمرحم نابكترت امهنأل؛ ةينغم

 .( ةينغملاو

 :م:- هللا همحر - فنصملا لاقو ءاستلا نم تاركذملاو لاجرلا نم نيثنؤملا هللا نعل » :-مالسلا
 . قسافلا ةداهش لبقت الف هلعف يف :ش ( قساف ) :م ثنخملا نأل يأ :ش ( هنأل)

 يفو ) :م ءاسنلا مالك لثم :ش ( نيل همالك يف ) :م يذلا ثنخملا امأف يآ :ش ( يذلا اماف ) :م
 تويب لخدي ناك ثنخملا انه نأ »ىرت الأ :ش ( ةداهشلا لوبقم وهف ) :م هقلخ :ش ( رسكت هئاضعأ

 . ° هجارخإب رماف ةعينش هملك» :لب يبنلا هنم عمس ىتح اإ يبنلا جاوز

 ‹ ةحئان ةداهش لبقت الو يأ :ش ( ةحئان الو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 لبقت الف «اًضيأ روزلا ةداهش رشابت نأ نم نمؤت مل ةحئانلا هترشاب دقو هنع اًيهنم ناك ال حونلا نأل
 يف حونت يتلا هب دارأ اغإو ‹ اهتبيصم يف حونت يتلا ةحئانلاب دري مل ؛ةريخذلا» يفو . اهتداهش

 . ةبسكم كلذ تذختاو اهريغ ةبيصم

 ريغ نم اًقلطم ةحاينلا نع ىهن ب يبنلا نأل ء رظن هيف انلو :- هللا همحر -يزارتألا لاقو
 :ش ( ةينغم الو ) :م ؟سانلل» هلوقب ديقي مل - هللا همحر - فنصملا نأ همالك ديؤي : تلق . لصف
 اهنم توصلا عفر نأل « ةأرملا نم ناك اذإ اميس الو « فالح الب مارح لاملا عمحجلو وهلل ينغتلا

 -هللا همحر -يكاكلا هلاق كلذك حونلاو « فالخ الب حابم هسفن ررض عفدل ينغتلا امأو « مارح

 . (اًمرحم نابكترت ) :م ةينغملاو ةحئانلا نأل يآ :ش ( امهنأل ) :م

 ثيدحلا اذه :ش ( ةينغم او ةحئانلا نيقمحألا نيتوصلا نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنإف) م

 :٠ هيفو الوطم - هنع هللا يضر - هللا دبع نب رباج ثيدح نم - هللا همحر - يذمرتلا هجرحأ

 شمخب ةبيصم دنع توصو « ناطيش ريمازمو وهلو بعل ةمغن دنع توص نرقمحأ نوتوص نع ىهن
4" “8 ۳( 

 . ` .٤ناطيش ةنرو بويج قشو «هوجو

 . كورتم وهو میحس نب كرابم هيفو ۲١۱( /۱۱) يناربطلا هاور (۱)

 . حيحصلا لاجر هلاجرو يناربطلا هاور ٠١٤١( /۸) عمجملا يف يمثيهلا لاق (9)

 ىسيع قيرط نم ]۱١٠١[ تيما ىلع ءاكبلا يف ةصحخرلا يف ءاج ام باب - «زئانجلا » يف يذمرتلا هاور : فيعض (۳)

 .- هللا همحر- هنسحو . رباج نع ءاطع نع ىليل يبآ نبا نع سنوي نبا

 . مالك هيفو ليل يبآ نب نمحرلا دبع نب دمحم هيفو رازبلاو ىلعي وبآ هاور : (۱۷ /۳) «ممجملا» يف يمثيهلا لاقو

 الف فوع نب نمحرلا دبع وه ةصقلا بحاص نآ رباج ثيدح يفو فوع نب نمحرلا دبع قيرط نم هوور :تلق
 . ضراعت

 فوع نب نمحرلا دبع نع رباج نع ءاطع نع ىليل يبآ نبا نع ليئارسإ قيرط نم اًضيآ مكاحلا اورو : تلق
0/£(. 
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 هنيد مرحم بكترا هنأل وهللا ىلع برشلا نمدم الو :لاق

 ةحئانلا - هللا همحر - فنصملا ركذ يفو « [نسح] ثيدح : - هللا همحر - يذمرتلا لاق

 همحر -يزارتألا لاقو « ةينغملا توصو « ةحئانلا توص ريدقتلاو هبحاص ةفصب فصو ةينخملاو

 . (ةينغملاو ةحئانلا نيقمحألا نيتوصلا نع ىهن » ب يبنلا نأ مهبتك يف انباحصأ ىور دقو :- هللا

 ركذو انباحصأ ىور دقو :لاق كلذلف - هللا همخر - يذمرتلا جارخإ نع لهذ : تلق

 عاطقو ةيصعملا باحصأ ةداهش لبقت ال : لاق ءالمإ «يضاقلا بدأ» نع «سانجألا» بحاص

 ةحئانلاو ءانغلا عم دعقي نمو « طول موق لمع لمعي نمو « ءاسنلاب روجفلا باحصأو « قيرطلا

 . هظفل انه ىلإ ءالؤه نم دحاو ةداهش لبقت ال ةينغملاو ينغملاو ‹ حئانلاو

 بكترا هنأل وهللا ىلع برشلا نمدم الو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 لجر لاقي : «حاحصلا» يف لاق . وهللا ىلع برشلا نمدم ةداهش لبقت الو يأ :ش ( هنيد مرحم

 ةمرحملا ةبرشألا عيمج لوانتيل وهللا ىلع برشلا نامدإ قلطآ اغإو « اهبرش موادم يأ رمخ نمدم

 اذإ رسبلا خيضفلاو قذابلاو ‹ خيضفلاو خبط ريغ نم رمتلاو بيبزلا عقيلو ٠ ركسلاو رمخلا نم

 نم لقأ خوبطملا وهو « قذابلاو «قديو رسك نآب كلذو « دبزلاب فذقو دتشاو يلغو ءاملا نم جرح

 . اهريثكو اهليلق برش مرحم كلذ لكو نيثلثلا

 «ركسلاب الإ دحلا بجي ال ةبرشألا هذه ةمرح ركنمو « رفكيرمخلا ةمرح ركنم نأ الإ
 انإ « «هاواتف» يف ناخ يضاق لاق اذهلو ةلادعلا طوقسل ةبرشألا هذهو رمخلا يف نامدإلا طرتشيو

 نإو هتلادع لطبت ال « هتیب يف رمخ لا برش يف مهتا نم نإف « سانلا دنع كلذ رهظيل نامدإلا طرش
 زرتحي ال هلثم نأل « نايبصلا هنم زجعيل ناركس جرخ وأ كلذ رهظ اذإ لطبت اغإو « ةريبك تناك

 . بذكلا نع

 طقست ال رسلا يف رمخلا برش :ليدعتلاو حرجلا لئاسم يف «ىرغصلا ىواتفلا» يفو

 هذه ىوس ام امو ‹ تاداهشلا باتك يف نامدإلا طرش - هللا همحر - دمحم نأل «ةلادعلا

 اهنم ركس نإو « ةحابم يهف نيتلاو ةينافلاو ركسلاو ةرذلاو ريعشلاو ةطنحلا نم ذختي ام ةبرشألا
 ٠ . ةياورلا نم حيحصلا ىلع دح الو

 يف نإف «ركسلاب ةربع الو ‹ ةمعطألا ةلمج نم اذه نأل :لاق  (ةفحتلا بحاص» لاق اذك

 يبأ نع نسحلا ىورو « ركسي ةكمرلا نبلو ركسي جنبلا هوحنو ربخلا نمؤملا ركسي دق دالبلا ضعب

 فالخب هيلع دح ال هنم ركس اذإ نكلو «ثلملا يف امك مارح هنم ركسملا نأ : - هللا همحر - ةفينح

 . (ةفحتلا» يفاذك . ثلغملا

 رمخلا ريغ يف غلابلا ريرقتلابو ‹ لكلا يف ةمرحب الإ نامزلا اذه يف ىتفي نأ يبني ال : تلق
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 ىلع هدوعصب « ءاسنلا تاروع ىلع فقي دق هنألو« ةلفغ ثروي هنأل؛ رويطلاب بعلي نم الو :لاق

 يلغي نم الو : لاق . ينغملا وهو روبنطلاب بعلي نم الو :خسنلا ضعب يفو« هريط ريطسيل هحطس
 ةريبك باكترا ىلع سانلا عمجي هنأل ؛ سانلل

 برشلا نمدم الو هلوق نم دارملا : ةمالعلا يخيش طخب تيرو « نامزلا اذه لهأ بلاغ داسفل

 دودرم راص لب ‹ طرشب سيل وهللاو « نامدإلا رمخلا يف نأل « رمخلا ريغ برش وهللا ىلع
 ۰ . هقسفل رمخلا برش درجمب ةداهشلا

 هيف فالخ الو :ش ( رویطلاب بعلي نم الو ) :م - هللا همحر - : يرودقلا يأ :ش ( :لاق ) :م

 لمحل وأ « اهب سنأتسيل هتيب يف مامحلا ذختا ول هنآ ىلإ ةراشإ ؛بعلي» هلوق يفو . ملعلا لهأل
 ذاختا :(طوسبملا» يفو . هتلادع طقست الو اًمارح نوكي ال ماشلاو رصم رايد يف امك بتكلا

 . مامحلا جرب ذاختا اذكو « حابم سانئتسالل تويبلا يف مامحلا

 ناك ول امأ « هريطي ال ناك اذإ اذه - هللا همحر - مالسإلا خيش نع ًالقان ؛ةريخذلا» يفو

 ریصی هریغ مامح نم همامح فرعی الو لکأیو كلذ عبي وه مث خرفيف هريغ تامامح تیب يتأي

 ءاسنلا تاروع ىلع فقي مل نإو هتداهش لبقت ال ريدقتلا اذه ىلعف « اًمارح ًالكآو اًمرحم اًبكترم

 لبقت الف ‹ ناصقنلاو ةدايزلا نم لقعلا ىلع نمأي الو :ش ( ةلفغ ثروي هنأل ) :م هحطس هدوعصل

 ىلع رظنلاو :ش ( هريط ريطبل هحطس ىلع هدوعصب ءاسنلا تاروع ىلع فقي دق هنألو ) :م هتداهش

 . مارحلا بكترم ةداهش زوجي الف « مارح تامارحملاو بناجألا تاروع

 بعلي نم الو ) :م - هللا همحر - يرودقلا خسن ضعب يفو يأ :ش ( خسنلا ضعب يفو ) :م

 برعم يسراف روبنطلا :يرهوجلا لاقو . «ةغللا روتسد» يف اذك ءاطلا مضب :ش ( روبنطلاب

 هلوقب اذه نع ينختسي ليق :ش ( ينغملا ) :م وه روبنطلاب بعلي يذلا يآ :ش ( وهو ) :م ةغل رابنطلاو
 هنكلو « اذه انملس نئل لاقي نأب : بيجأ «؟ ال وأ وهل ةلآ عم نوکی نآ نم معأ هنأل سانلل ينغي نم

 . مهريغو كرتلا نم مجعلا دنع وهللا تالآ مظعأ نم هنوكل ركذلاب روبنطلا صيصخت دصق

 ةداهش لبقت الو يأ :ش ( سانلل ينغي نم الو ) :م :- هللا همحر -يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نم نأل « اراركت هيف نإ: لاقي ال :ش (ةريبك باكترا ىلع سانلا عمجي هنأل ) :م سانلل ينغي نم

 . ةصاخ ءاسنلا يف ةينخملاو « ءاسنلاو لاجرلا نم نوكي سانلل ينغي

 كرتشم ءانخلاو حونلا نأ عم ‹ كانه ةينغماو ةحئانلا ركذ اغنإ هنآ باوجلا نم حصألا : لیقو

 لاجرلا مكح داعأف اعبت لاجرلا مكح هنم مهفيو « ظفللا كلذب ثيدحلا دورول ءاسنلاو لاجرلا نيب

 لوألا ىلع رصتقا ول ذإ « لاجرلا مكح نم دافتسي ءاسنلا مكح نأ لصألا ذإ « لصألا ىلع اًيرج

 قافتاب هوركم سانلل ينختلا نأل < «سانلل» هلوقب ديقو « ءاسنلاب صوصخم مكح كلذ نأ مهوتل
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 قسفلل دحلا اهب قلعتي يتلا رئابكلا نم اباب يتأي نم الو :لاق

 حابآ نم سانلا نمو - هللا همحر - خياشملا ةماع دنع هوركم ريغلا عامسإل ينختلاو « خياشملا

 اذإ لاق نم مهنمو وهل عون هيف ناك نإو « امهيف فدلا برض حيبأ امك ةميلولاو سرعلا يف كلذ

 . هب سأب ال ناسللا حيصف هب ریصیو يفاوقلا مظن هنم ديفتسيل ینغت

 سن نع يور امل «- هللا همحر - يسخرسلا ذخأ هبو « هركي ال : ليقف هسفنل ينغتلا امأو

 ةباحصلا داهز نم وهو « -هنع هللا يضر- كلام نب ءاربلا هيبآ ىلع لحد هنآ -هنع هللا يضر-

 - هداز رهاوخ مالسإلا خيش ذخأ هبو « هوركم كلذ عيمج ليقو « ينغي ناكو -مهنع هللا يضر-

 اهيف يتلا ةحابملا راعشألا دشني ناك هنأ ىلع -هنع هللا ىضر- ءاربلا ثيدح لمحيو « - هللا همحر

 « هركي ةيح تناك نإف « ةأرملا ةفص هيف ناك نإو هب سأب ال رعشلا داشنإو . ةمكحلاو ظعولا ركذ

 . موق اهرظحو موقاهحابأ ناحلألاب ةءارقلا امأو « «ةريخذلا» يف اذه هركي ال ةتيم تناك نإو

 الب «ةيلحلا» يف هركذ حاأبم ريغ الإو « حابم اهمظن نم فورحلا ريغي ال ناحلألا تناك اذإ راتخملاو

 وه ؟ةريبك ىلع» هلوقو ‹ ذوعشملاو ‹ صاقرلاو دارقلا ةداهش لبقت الو « «هيبنتلا» يفو « فالخ

 يف فالخلا ركذنسو بذكلاو مراحملا نع ةداع عنتمي الف « قسف عون ىلع صنو « بعللاو وهللا

 . بيرق نع ةريبكلا

 اهب قلعي يتلا رئابكلا نم اباب ينأي نم الو ) :م :- هللا همحر - : يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م
 اهركذ يتلا عبسلا يه : ليق « ةريبكلا ريسفت يف اوفلتخاو « هيف فالح الو :ش ( قسفلل دحلا

 يبنلا نع -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع يراخبلا هجرحخأ يذلا ثيدحلا يف « ةي هللا لوسر

 لتقو رحسلاو هللاب كرشلا: لاق ؟ يه ام هيَ هللا لوسر اي :اولاق تاقبوملا عبسلا اوبدتجا » : لاق ةي

 تانصحملا فذقو فحزلا موي يلوتلاو « ميتبلا لام لكأو ء ابرلا لكأو « قحاب الإ هللا مرح يتلا سفنلا

 . « تالفاغلا تانمؤملا

 رئابكلا يف ةي يبنلا نع - هنع هللا يضر - سنأ ثيدح يف - هللا همحر - ملسم یورو

 . (روزلا لوقو «سفنلا لتقو « نيدلاولا قوقعو « هللاب كرشلا » : لاق

 نم نإ » :لاق ك هللا لوسر نآ - هنع هللا يضر - صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع يورو

 ابأ بسي معن :لاق ؟ هیدلاو لجرلا متسشپ لهو ءا هللا لوسر اي :اولاق « هيدلاو لجرلا متش رئابكلا

 ٤. همأ بسيف « همأ بسيو هابأ بسيف لجرلا

 يأ هَ هللا لوسر تلأس لاق » -امهنع هللا يضر- دوعسم نب هللا دبع ثیدح نم يورو
 :هل تلق : لاق ميظعل كلذ نإ :هل تلق : لاق كقلخ وهو ادن هلل لعجت نأ : لاق ؟هللا دنع مظعأ بنذلا

 ةليلحب ينزت نأ مث : لاق ؟يأ مث : تلق : لاق كعم معطي نأ ةفاخم كدلو لتقت نأ مث : لاق؟ يأ مث

 .(كراج
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 درثلاب رماقي وأ « ابرلا لكأي وأ مارح ةروعلا فشك نأل رازإ ريغ نم مامحلا لخدي نم الو: لاق

 درجم امأف« امهب لاغتشالل ةالصلا هتوفت نم كلذكو « رئابكلا نم كلذ لك نأل ؛جنرطشلاو

 « اًغاسم هيف داهتجالل نأل ؛ ةداهشلا نم عنام قسفب سيلف ‹ جنرطشلاب بعللا

 حرش يف - هللا همحر - هداز رهاوخ مالسإلا خيش مامإلا ركذ :«ىرغصلا ىواتفلا» يفو

 يف مسي مل وأ ةطاوللاك « عرشلا يف ةشحاف ىمسي اًتصحم اًمارح ناك ام ةريبكلا دح «تاداهشلا
 انزلاو ةقرسلاك دحلاب ايندلا يف امأ « عطاق سفنب ةضحم ةبوقع اهيلع عرشي نكل « ةشحاف عرشلا

 . ميتيلا لام لكأك « ةرخآلا يف رانلاب ديعولاب وأ قح ريغب سفن لتقو

 نع لقن ام حصأو :ليقو « ةنيعلاب امارح ناك ام ليقو ةريبك وهف دح هيف ام : مهضعب لاقو

 ‹ ةريبك وهف نيدلاو ىلاعت هللا مرح كته هيفو نيملسملا نيب اعينش ناك ام : - هللا همحر - يناولحلا

 «ةريخذلا» ىفاذك ءرئابكلا ةلمج نماهيلع ثحلاو روجفلاو ىصاعملا ىلع ةناعإلااذكو

 هركذ ام هجوألاو ةريغص وهف هنع رفغتسا امو « ةريبك وهف ءرما هيلع رصأ ام : ليقو « (طيحلا»و

 هتحت ام ىلإو « ةريغص هقوف ام ىلإ ةبسنلاب وهف « بنذ هتحتو بنذ هقوف بنذ لك نأ « نوملكتلا
 . ةفاضإلاب الإ نرقت ال ةيفاضإلا ءايشألا نأل « ةريبك

 الو يأ :ش ( رازإ ريغ نم مامحلا لخدي نم الو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 هيلع هلوقل :ش ( مارح ةروعلا فشك نأل ) :م هتروع رتسي رازإ ريخب مامحلا لخدي نم ةداهش لبقت

 الو نعللا قحتسي نم اهقحتسي الف ‹ ةمارك ةداهشلاو . <« هيلإ روظنملاو رظانلا هللا نعل » : مالسلا
 مامحلا لخدي نم هلوق ىلع فطع اذه :ش ( جنرطشلاو درنلاب رماقي وأ ابرلا لكأي وأ ) :م هيف فالخ
 رماقملاو ابرلا لكأي نم الو :لاق خسنلا ضعب يفو - هللا همحر - يرودقلا ظفل اذكهو « رازإ ريب

 همحر - يراخبلا ثيدح يف بيرق نع رم دقو :ش ( رئابكلا نم كلذ لك نال ) :م حنرطشلاو درنلاب

 . رئابكلا نم ابرلا لكأ نأ - هللا

 « اروهشم ناك اذإ ابرلا لكأ ةداهش لبقت الو : لصألا نع ًالقان :«سانجألا» بحاص لاقو

 ام ىلع ققحتي مل ةيصعم ةمهتب لطبت الف ةرهاظ هتلادعو ةمهتلا هقيرطف اروهشم نكي ملاذإ هنأل
 نآلا - هللا همحر - فنصملا هركذي ام ىلع ليصفت هيفف حج رطشلاو درنلاب رماقملا امأو . نآلا يتأي

 درنلاب يأ :ش ( امهب لاغتشالل ةالصلا هتوفت نم ) :م ةداهش لبقت ال يأ :ش ( كلذكو) :م

 . جرطشلاو

 :ش (اغاسم هيف داهتجالل نأل ‹ ةداهشلا نم عنام قسفب سيلف « جنرطشلاب بعللا درجم امأف ) :م

 مارح -هللا همحر -دمحأو اندنعو « ةهاركلا عم هاحابأ - هللا امهمحر - اًكلامو يعفاشلا نإف
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 دوقعلا ةرشابم نع وجني املق ناسنإلا نأل ؛ هب اروهشم ابرلا لكأ نوكي نأ لصألا يف طرشو
 لكألاو « قيرطلا ىلع لوبلاك ةرقحتسملا لاعفألا لعفي ال نمو :لاق ء ابر كلذ لكو « ةدسافلا

 مهتيف ‹ بذكلا نع عنتمي ال كلذ لثم نع يحتسي ال ناك اذإو ةءورملل كرات هنأل ؛ قيرطلا ىلع

 - هللا همحر = دواد وبآ هاور '"«هلوسرو هللا یصع دقف ریش درنلاب بعل نم » : مالسلا هيلع هلوقل

 ؛ نوعلم وهف درنلاب بعل نم» : مالسلا هيلع لاق . عامجإلاب مارحف درنلا امأ « جنرطشلا وه : ليق

 وأ هيلع اًتمدم ناك اذإ < عامجإلاب ةداهشلا لوبق عنيي جرطشلاب بعللاو « «ةريخذلا »يف هركذ

 عرطشلاب بعل نمو : «هيبنتلا» يفو « لطابلاو بذكلا فلحلا هيلع رثكأ وأ ةالصلا هتوفتو ارماقم

 . هتداهش لبقت ال قيرطلا يف

 لكأ نوكي نأ ) :م «طوسبملا يف - هللا همحر - دمحم طرش يأ :ش ( لصألا يف طرشو ) :م

 كلذ لكو « ةدسافلا دوقعلا ةرشابم نع وجني املق ناسنإلا نأل ) :م ابرلا لكأب يأ :ش ( هب روهشم ابرلا
 ارصم هب اروهشم نكي ملاذإ ابرلا لكأ درج طقست ال هتلادع نأ ملعف ابرلا ينعم يف يأ :ش ( ار

 . طرش ريغ هيف نامدإلا نإف « ميتيلا لام لكأو ابرلا نيب قرفلا عقو اذه نعو . هيلع

 ةداهش لبقت الو يأ :ش ( لعفي نم الو ) :م :- هللا همحر - :يرودقلا يآ :ش ( لاق ) م

 :لاقو « ةرقحتسملا يرودقلا خسن ضعب يف عقو اذكه :ش ( ةرقحتسملا لاعفألا ) :م لعفي نم

 قيرطلا ىلع لوبلاك ةرقحتسملا لاعفألا لعفي نم الو) :م : هلوق - هللا همحر - يزارتألا

 ‹ ةرقحتسملا ظفل ينعي «٠ هرصتخم »يف ‹ يرودقلا ظفل اذه :لاق مث :ش ( قيرطلا ىلع لكألاو

 . ةثبختسملاو ‹ ةفختسملاو ةرقحتسملا خسن انهو : لاق مل « راقحتسالا نم

 حصأ يهو « ةروسكملا ةددشملا ءاخلاب ةفختسملا يور . لوعفملا مسا ةغيص ىلعاهلكو

 اذإ ء فيخس بوث مهلوق يف لقعلا ةقر وهو « فخسلا ىلإ ةبسنلا وهو « فيخسلا نم خسنلا

 كرات هنأل ) :ماهبحاصب ةفختسملا لاعفألا يأ « ءاخلا رسكب ةفختسملا ليقو « لزعلا ليلق ناك

 رم :ديزي وبآ لاقو « ددشت نأ كلو :- هللا همحار -يرهوحلا لاق . ةيناسنإلا يأ :ش ( ةءورملل

 لثم نع يحتسب ال ) :م لجرلا يآ :ش ( ناك اذإو ) :م ليعف ىلع ءيرم وهف ةءورم اذ راص لجرلا

 ةداهش لبقت الف :ش ( مهتيف بذكلا نع عنتم ال ) :م هيلع لكألاو قيرطلا ىلع لوبلا يأ :ش ( كلذ

 نم (0/٤۳۹دمحاأو [ ۳1 . (۱۲۳۷ /۲) هجام نباو )٤/ ۲۸٩ (1 ٤۹۳۸] دواد وبآ هاور : حیحص (۱)

 ديز نب ةماسأ قيرط نم دمحأ هجرحخأو « اًعوفرم . .- هنع هللا يضر- یسوم يب نع دنه يبآ نب دیعس یتیرط

 .ًاعوفرم . . یسوم يبآ نع ملعآ اميف ليقع یلوم ةرم يبآ نع دنه يبآ نب دیعس نع

 هنيب ىتلا ةطسارلا نيب ةيناثلا دمحأ ةياور يف نكلو ‹ ىسوم يبآ نع لسري هنأ الإ ةقث دنه يبآ نب ديعسو : تلق

 هللا دیبعو عفان لاثمأک هنم تبث وه نمیف هریغ هفلاخ دقو مالک هیفو دیز نب ةماسآ هنع هاورو یسوم يبآ نيبو

رم يبآ مسا يف كش دق هسفن وهو ظفاحلا ركذ امك مهي ناک هنإف هماهوآ نم اهلعلو هنم لبقت الف . رمع نبا
 ة

 . ملعآ هللاو ‹ همهو حجري اذهف
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 فلسلا بس رهظي نم ةداهش لبقت الو

 . مهتملا

 ول ىتح « ةعبرألا ةمئألا نيب فالح الب هتداهش طوقس بجوي ةءورملا كرت هيف لعف لكو

 دنع هيلجر ردي نماذكو « هتداهش لبقت ال دحاو ليوارسب سانلا عماجم يف وأ قوسلا يف ىشم
 « فالح الب تاءورملا لهآ هبنتجت امم كلذ هبشأ امو « هيف ةداع ال عضوم يف هسآر فشكيو سانلا

 . ناهجو هيف كئاحلاو ماجحلاو سانكلاو لابزلاو حاسكلاك ةئيندلا عئانصلا باحصأ يفو

 امهمحر- دمحأو يعفاشلا لاق هبو « تاعانصلا لهآ ةداهش لبقت ال :ءاملعلا ضعب لاق

 اوناك اذإ زوجي :ءاملعلا ةماع لاقو 6 ةنيدملا يف مهتعنص ةاندو ‹دعولا يف مهفلخ ةرثكل -هللا

 ‹ حصألا وهو -هللا امهمحر- كلامو دمحأو هجو يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو الودع

 .ةءورملا لهأو نيحلاصلا نم ريثك اهالوت دق هنأل

 لدع نم امأف « اريثك نوبذكي مهنأل « نيلالدلاو نيساخنلا ةداهش لبقت ال :(طيحملا يفو

 كلذل دصرت اذإاذه : ةمئألا سمش لاق « هتداهش لبقت ال نافكألا عايبو « هتداهش لبقت مهنم

 توملا هتينمت مدعل لبقيو نافكألا هنم يرتشيو « بايثلا يرتشيو عيبي ناك اذإ امأف « لمعلا

 ضبقو « نالف ىرتشا ام اذه نوبتكي مهنأل ؛نيكاكصلا ةداهش لبقت ال : (ةريخذلا» يفو

 ايذك نوكيف « كلذ نم « ءيش نكي ملو « كردلا نمضو نمثلا ضبق نالف نبا عئابلاو عيبملا

 مهلاوحأ بلاغ ناك اذإ لبقي هنأ حيحصلاو . ةباتكلاو لوقلا نيب بذكلا يف قرف الو < اًضحم

 . ءاملعلا ضعب دنع يودبلا يبارعألاو يورقلا ةداهش لبقت الو « حالصلا

 يف هرکذ ¢ ءامدلا ريغ يف يودبلا يورقلا ةداهش لبقت ال :- هللا همحر - كلام دنعو

 بقانم »يفو . ءادأو ًالمحت ةداهشلا ةيفيكب اًلاع الدع ناك اذإ لبقت : ءاملعلا ةماع لاقو ««رهاوجلا»

 لخبلا يف طرفأ نإ - هللا همحر- : كلام لاقو « ليخبلا ةداهش لبقت ال - هللا همحر -» ةفينح يبأ

 . فالخ الب ةرخسملاو صاقرلاو ذوعشملاو يليفطلا ةداهش لبقت الو لبقت ال

 ناک نِإو «هتداهش لبقت ال ةعاس لك يف اريثك هکیلامو لهآ متش نم: ییحی نب ریصن لاقو

 (ةمئألا سمش عماج »يفو « ةايحلاو سانلل مايقلا ةداهش لبقت ال :(طيحملا »يفو < لبقت اًنايحأ

 . هيف فالخ الو ‹ همالک یف فزاجی نم ةداهش لبقت ال -هللا همحر-

 يضر نوعابتلاو ةباحصلا فلسلا نم دارملا :ش ( فلسلا بس رهظي نم ةداهش لبقت الو ) :م

 : عرشلا يفو ‹ يضاملا رهدلا وهو ‹ فلاس عمج فلسلاو - هللا همحر - ةفينح وبأو ءمهنع هللا

 مهنإف « هباحصأو - هللا همحر- ةفينح ىبأك نيدلا يف هرثأ ىفتقيو هبهذم دلقت نم لكل مسا
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 همحر- يعفاشلا لاقو ءةيباطخلا الإ ءاوهألا لهآ ةداهش لبقنو همتكي ام فالخب هقسف روهظل

 داقتعالا ثيح نم قسف هنأ انلو . قسفلا هوجو ظلغأ هنأل؛ لبقت ال :-هللا

 لبقت ال قسافلاو :ش ( هقسف روهظل ) :م مهنع هللا يضر نوعباتلاو هباحصأو ةفينح يبأل فلس

 . هتداهش

 وهو «هرهظي ملو كلذ دقتعا اذإ هنأل « فلسلا بس متكي نم يأ :ش ( همتكي نم فالخب ) :م

 . لبقت هتداهش ناف « هلاعفأ يف لدع

 يجراخلاك عدبلا باحصأ يأ :ش ( ءاوهألا لهأ ةداهش لبقتو ) :م «عطقألا حرش» يف اذك

 ىلإ مهناليمل ءاوهألا لهأ عدبلا لهآ يمسو لطعملاو « هبشملاو « يردقلاو يربجلاو ٠ يضفارلاو

 «هبحأ اذإ ءيشلا ىوه نم سفنلا بوبحم ىوهلاو « يلقع وأ « يعرش ليلد الب مهسوفن بوبحم
 ًالدع نوکیو « اًتحاش نوکی الو «هبحاص هب رفکی ال یوه ناک اذإ هتداهش لبقت : (ةريخذلا» يفو

 ‹ ةعيشلاو جورخلاو ضفرلاو ردقلاو ربجلا ةتس ءاوهألا لهآ لوصأو « حيحصلا وهو « هيطاعت يف

 :ش ( ةيباطخلا الإ ) :م ةقرف نيعبسو نيئثا ىلإ غلبتف « ةقرف رشع ينثا ريصي دحاو لكو « ليطعتلاو
 . مهتداهش لبقت ال

 نب ىسيع هلتق ةفوكلاب ناك لجر باطخل ا نبا ىلإ نوبسني موق مسا : «عطقألا حرش» يفو
 . رغصألا هلإلا قداصلا رفعجو « ربكألا هلإلا- هنع هللا يضر - يلع نأ معزي ناكو « ىسوم

 ةيباطخلا : ليقو « ةعيش ةيقت هل دهشي نأ بجي هريغ ىلع اًئيش مهنم ىعدا نم نأ نودقتعي اوناكو

 ‹«سئانكلاب هبلصو روكذملا ىسوم نب ىسيع هلتق « روكذملا باطخلا ىلإ نوبسني ضفاورلا نم موق
 . عذجألا بهو يبأ نب دمح باطخلا يبأ ىلإ نوبسني ضفاورلا نم ةيباطخلا : «برغملا »يفو

 يدسألا بيبر يبآ نب دمحم باطخلا يبأ مسا :- هللا همحر - يزارلا متاح وبأ لاقو

 ةمامإب لوقلا ىلإ اوعجر « ليعامسإ تام املف « رفعج نب ليعامسإ ةمامإب لوقي ناكو « عذجألا

 نب ىسيع براحف ةفوكلاب رفعج ةايح يف باطخلا وب جرخو . ريبك اولغ لوقلا يف اولغو رفعج
 رفعج هنم أربتف رفعج يلإ ةوعدلا رهظأو - هنع هللا يضر - سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب ىسوم

 هيف فلتخا « ءاوهألا لهأ نم رابخألا ةياور امأو . مهلك هباحصأو وه لتقو هيلع ىعداو « هنعلو
 .« طوسبملا» يف اذك «لبقت ال يدنع حصألاو « انخياشم

 كلام لاق هبو «ءاوهألا لهآ ةداهش يأ :ش ( لبقتال :- هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م
 ‹ةيمهجلاو ةيرذعلا مهنم ةثالث ةداهش لبقت ال: - هللا همحر -: دمحأ لاقو - هللا همحر-

 ثيح نم قسفلا نم رش داقتعالا ثيح نم قسفلا نأل :ش ( قسفلا هوجو ظلغأ هنأل ) :م ةيضفارلاو

 ثيح نم ال :ش ( داقتعالا ثيح نم قسف ) :م هيلإ اوبهذ ام نأ يأ :ش ( هنآ انلو ) :م يطاعتلا
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 احيبتسم ادماع ةيمستلا كورتم لكأي وأ «ثلخملا برشي نمك راصو « هنيدت الإ هيف هعقوأ امو
 نودقتعي ضفاورلا ةالغ نم موق مهف ةيباطخللا امآ « يطاعتلا ثيح نم قسفلا فالخب «كلذل

 يف ةمهتلا تنكمتف ةبجاو مهنعيشل ةداهشلا نوري: ليقو . مهدنع فلح نم لكل ةداهشلا

 مهللم تفلتخا نإو ضعب ىلع مهضعب ةمذلا لهأ ةداهش لبقنو: لاق . مهقسف روهظل مهنداهش

 مه نورفاكلاو) : ىلاعت هللا لاق ‹ قساف هنأل لبقت ال:- هللا امهمحر - يعفاشلاو كلام لاقو

 ام انلو . دترملاك راصف « ملسملا ىلع هتداهش لبقت ال اذهلو « هربخ يف فقوتلا بجيف نوم اظلا

 ‹ ضعب ىلع مهضعب ىراصنلا ةداهش زاجأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور

 كلذب نيدلا يف هقمعل يأ :ش (هنيدت الإ ) :م ىوهلا كلذ يف يأ :ش ( هيف هعقوأ امو ) :م يطاعتلا

 ( راصو) :م بذكلا نع اعنتم نوكيف < اًرفك هلعجي ىتح بنذلا مظعي نم مهنم نأ ىرت الأ داقتعالا

 ةيعفاشلا نم :ش ( ادماع ةيمستلا كورتم لكا وأ ) :م ةيفنحلا نم :ش ( ثلئملا برشي نمك ) :م اذه :ش

 » يف اذك ‹ اذه اذك هتداهش درت ال هنإف ‹ هتحابإ ادقتعم يآ :ش ( كلذل اًحيبتسم ) :م هنوك لاح

 ٠. طونسبملا

 امأ ) :م هتداهش درت ثيح ةرشابملا ثيح نم يآ :ش ( يطاعتلا ثيح نم قسفلا فالخب ) :م

 يأ « اولغ ولغي رمألا ينالغ نم يلاغ عمج مضلاب ةالغلا :ش ( ضفاورلا ةالغ نم موق مهف ةيباطخلا

 اذإو < ةداهشلا زاوج نودقتعي يأ :ش ( مهدنع فلح نم لكل ةداهشلا نودقتعي ) :م دحل ا هيف زواج

 نوري :ليقو ) :م ابذاك فلحيال ملسملا :نولوقيو « هاوعد يف قحم هنآ مهيدي نيب يعدملا فلح

 :ش ( ةبجاو ) :م مهداقتعاك نودقتعيو مهبهذم ىلإ بهذي نم لكف يأ :ش ( مهتعيشل ةداهشلا

 . درتف :ش ( مهقسف روهظل مهتداهش يف ةمهتلا تنكمتف ) :م مهيلع

 ضعب ىلع مهضعب ةمذلا لهأ ةداهش لبقتو ) :م :- هللا همحر -: يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 عم يدوهيلاك ةعيرشلاو نيدلا يهو « ةلم عمج رسكلاب للم يآ :ش ( مهللم تفلتخا نإو

 يدوهيلا ةداهشك « لبقت ال فلتخا نإو « لبقت مهللم تقفتا نإ : ىليل يبأ نبا لاقو . ينارصنلا

 . سكعلابو ينارصنلا ىلع

 هللا لاق . قساف هنأل ) :م رفاكلا ةداهش :ش ( لبقت ال :-هللا امهمحر- يعفاشلاو كلام لاقو ) :م

 هنوکلو يأ :ش ( اذهلو ) :م صنلاب :ش ( هربخ يف فقوتلا بجيف ( نوملاظلا مه نورفاكلاو :  ىلاعت

 لوبق مدع يف :ش ( دترملاك راصف ملسملا ىلع ) :م رافكلا ةداهش يأ :ش ( هتداهش لبقت ال ) :م اقساف

 هتداهش لبقت الف ةناهإلا لهأ نم « رفاكلاو « ةماركلاو ةيالولا باب نم ةداهشلا نأل « مهتداهش

 . يبرحلاو دترملاك

 اذه :ش ( ضعب ىلع مهضعب ىراصنلا ةداهش زاجأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور ام انلو ) :م
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 هسنج ىلع ةداهشلا لهأ نم نوكيف ‹ راغصلا هدالوأ ىلعو هسفن ىلع ةيالولا لهآ نم هنألو

 نايدألا روظحم بذكلاو « هنيد مرحم هدقنعي ام بنتجي هنأل؛ عنام ريغ داقتعالا ثيح نم قسفلاو

 ملسملا ىلع يمذلا ةداهش فالخبو « هل ةيالو ال هنأل؛ دترملا فالخب اهلك

 نع دلاجم نع هننس يف - هللا همحر - ةجام نبا ىور اغإو «ظفللا اذهب تبشي مل بيرغ ثيدح
 باتكلا لهأ ةداهش زاجأ ةي هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر - هللا دبع نب رباج نع يبعشلا

 . لاقم دلاجم يفو « «ضعب ىلع مهضعب

 ‹ نيمكحلل قباطم ريغ -فنصملا هركذ يذلا ثيدحلا يأ - اذه :ثيداحألا جرخم لاقو

 امك اهفالتخاو ةلملا داحتا نع نيمكحلل اًقفاوم ناكل .«ىراصنلا» ضوع «باتكلا لهأ» لاق ولو

 يف دجويو : لاق هنأ -هللا همحر- نيدلا ءالع هخيش نع يكح مث . هللا همحر - ةجام نبا هجرخأ

 همحر - دواد وبأ هاور ثيدحب هريغل ادلقم هل جتحاو « ىراصنلا ضوع دوهيلا ةيادهلا خسن ضعب

 لجرب دوهيلا تءاج» : لاق - هنع هللا يضر - هللا دبع نب رباج نعروكذملا دانسإلاب - هللا

 رمآ نادجت فک امهدشنآف ایروص ينباب هوتأف مكنم نیلجر ملعاب ينوتئا : لاقف « اينز مهنم ةأرماو
 يف ليملا لثم « اهجرف يف هركذ اور مهنم ةعبرأ دهش اذإ ةاروتلا يف دجن : الاق ؟ ةاروتلا يف نيذه

 لوسر اعدف « لتقلا انهركف انناطلس بهذ : لاق ؟ امهومجرت نأ امكعني ام :لاقفامجر ةلحكملا

 رمأف « ةلحكملا يف ليملا لثم اهجرف يف هركذ اوأر مهنأ اودهشف ةعبرأ اوءاجف دوهشلاب ةي هللا

 . یھتنا . (اهمجرب ةي هللا لوسر

 اعدف هدي طخب - هللا همحر - نيدلا ءالع ةخسن يف تدجو :ثيداحألا جرخم لاق

 كلذك هاورو « ةخسن نيرشع وحن يف هتفشك« دوهشلاب اعدف» وه اغإو « فيحصت اذهو «دوهیلاب

 يف -هللا همحر- ينطقرادلاو « مهديناسم يف رازبلاو يلصوملا ىلعي وبأو « هيوهار نب قاحسإ
 . «دوهشلاب اعدف» :اولاق مهلكو «(هننس»

 لكو :ش (راغصلا هدالوأ ىلعو هسفن ىلع ةيالولا لهأ نم ) :م يمذلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 :م ملسملاک هسنج ىلع هتداهش لبقتف :ش ( هسنج ىلع ةداهشلا لهآ نم نوکیف ) :م كلذك وه نم

 عنام قسفلا نأ هريرقتو . قسف هنأل هلوق نع باوج اذه :ش ( عنام ريغ داقتعالا ثيح نم قسفلاو)

 :م :هلوقب هيلإ ملسم لوألاو عونم يناثلاو « داقتعالا ثيح نم وأ نيدلا مرحم يطاعت ثيح نم

 روظحم خسنلا ضعب يفو :ش ( اهلك نايدألا روظحم بذكلاو « هنيد مرحم هدقتعي ام بنتجي هنأل)
 . اهلك نايدألا

 الو هسفن ىلع :ش ( هل ةيالو ال هنأل ) :م دترملاك راصو هلوق نع باوج :ش (دترملا فالخب ) :م

 اذهلو : هلوق نع باوج :ش ( ملسملا ىلع يمذلا ةداهش فالخبو) :م ليلدلا نكر يهو « هدالوأ ىلع
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 تفلتخا نإو رفكلا للمو « هايإ هرهق هظيغي هنأل هيلع لوقني هنألو « هيلإ ةفاضإلاب هل ةيالو ال هنأل
 هب دارأ ‹ يمذلا ىلع يبرحلا ةداهش لبقت الو : لاق . لوقتلا ىلع ظيغلا مهلمحي الف ‹ رهق الف

 لبقتو « هنم الاح ىلعأ وهو انراد لهأ نم يمذلا نأل؛ هيلع هل ةيالو ال هنأل؛ نمأتسملا ملعأ هللاو

 ىلع مهضعب « نينماتسملا ةداهش لبقتو ‹ يمذلا ىلعو هيلع ملسملا ةداهشك هيلع يمذلا ةداهش

 ةدحاو راد لهأ نم اوناك اذإ ضعب

 يأ نأشلل هنأل يف ريمضلا ةياهنلا يفو يمذلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ملسملا ىلع هتداهش لبقت ال

 ينعي ملسملا ىلإ يأ :ش ( هيلإ ةفاضإلاب هل ةيالو ال ) :م ملسملا ىلع يمذلل ةيالو ال ذإ نأشلل نأل
 رخآ يمذ ىلع ةيالو هل نإف « رفاكلا ىلإ ةفاضإلا نع زتحا هبو «ةمودعم ملسملا ىلإ ةبسنلاب هتيالو
 ىلع يرتفي يأ :ش (هيلع لوقتي) :م يمذلا نألو يأ « رخآ باوج :ش ( هنألو ) :م يبرح وأ <

 نأشلل ريمضلا «ةياهنلا» يفو « ملسملا نأل يأ :- هللا همحر - : يكاكلا لاق :ش ( هنأل ) :م ملسملا

 ملسملا رهق يأ :ش ( هايإ هرهق ) :م هطخسي يأ « يمذلا ظيغي يأ :ش ( هظيغي ) :م وه نأشلا نأل يأ

 . ملسملا ىلع لوقتلا ىلع لمحي هايإ ملسملا رهق نإف يمذلا

 وهو «ةلأسملا لصأ ىلع دري لاؤس نع باوج اذه :ش ( رهق الف تفلتخا نإو رفكلا للمو ) :م

 نيب ةرهاظ ةاداعملا :لاقي نأب «« مهللم تفلتخا نإو ضعب ىلع مهضعب ةداهش لبقتو » هلوق

 ىلع ىراصنلا تسيل دوهيلا تلاقو # : ىلاعت لاق كلذ يف نيفخم ريغ مهو ىراصنلاو دوهيلا

 باجأف - هللا همحر - ىليل يبأ نبا بهذم وه امك لبقي نأ يغبنيف « ١١١( ةيآلا: ةرقبلا) (ءيش

 ًاضعب مهضعب ريغي مل مهللم تفلتخا نإو ينعي « رهق الف « تفلتخا نإو رفكلا للمو : هلوقب هنع

 ( لوقتلا ىلع ظبغلا مهلمحي الف ) :م رهق الف « ةيزجلا نوطعيو نيملسملا يديأ تحت نوروهقم مهنأل

 . نيملسملا ىلع لوقتلا ىلع كلذ مهلمحتل رهق الف يأ :ش

 هب دارأ « يمذلا ىلع يبرحلا ةداهش لبقت الو ) :م : - هللا همحر -يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ریصیو « قرتسیو ًارهق ذخؤي نامعتسا ريغب لحد ول يبرحلا نأل هب ديق انإ :ش ( نماتسملا ملعأ هللاو

 ( هيلع هل ةيالو ال ) :م نمأتسملا يبرحلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م دحأ ىلع دبعلا ةداهش لبقت الف « دبع

 فالتخاو « برحلا راد لهأ نم نمأتسملاو :ش ( انراد لهأ نم يمذلا نأل ) :م يمذلا ىلع يأ :ش

 ‹ نمأتسملا نم يأ :ش ( هنم لاح ىلعا ) :م يمذلا يأ :ش ( وهو ) :م ةيالولا عطقي اًمكح نيرادلا

 . هنم مالسإلا ىلإ برقأ يمذلا نأل

 ءنمأتسملا ىلع يأ :ش ( هيلع يمذلا ةداهش لبقتو ) :م نمأتسملا نود يمذلاب ملسملا لتقي اذهلو

 :م نمأتسملا ىلع يأ :ش ( هيلع ملسملا ةداهشك ) :م هيلع ةيالو هلعجي هيلإ ةبسنلاب اًمولعم كلذو

 ۰ . يمذلا ىلع ملسملا ةداهشكو يأ :ش ( يمذلا ىلعو)

 لبقت ينعي :ش ( ةدحاو راد لهأ نم اوناك اذإ ضعب ىلع مهضعب نينماتسملا ةداهش لبقتو ) م

1o4 



 عني اذهلو . ةيالولا عطقي نيرادلا فالتخا نأل؛ لبقن ال ٠ كرتلاو مورلاك نيراد نم اوناك نإف

 نم بلغا تانسحلا تناك نإو« نماتسملا كلذك الو« انراد لهآ نم هنأل ؛ يمذلا فالخب ثراوتلا

 ةيصعمب ملأ نإو ‹ هتداهش تلبق رئابكلا بنتجي لجرلاو تائيسلا

 نيراد نم اوناك ناف ) :م كلذ يف اريثأت داحتالل نأل « مهراد داحتا طرشب « ضعب ىلع مهضعب ةداهش

 فالتخا نأل ) :م ضعب ىلع مهضعب ةداهش يأ :ش ( لبقت ال ‹ كرتلاو مورلاك ) :م نيفلتخم :ش (

 . نيرادلا فالتخا دنع :ش ( ثراوتلا عني اذهلو ) :م ةمصعلاو :ش ( ةيالولا عطقي نيرادلا

 ةداهش تلبق امل ةيالولا عطق ول نيرادلا فالتخا لاقي امع باوج اذه :ش ( يمذلا فالخب ) :م

 نم هنأل ) :م هفلاخي يمذلا نإ: لاقي نأ باوجلا ريرقتو . تلبق اهنكل هدوجول نمأتسملا ىلع يمذلا

 ىلع يمذلا ةداهش لوبق بجاولا ناكف « اهفرشل ةماعلا ةيالولا هلف كلذك وه نمو :ش ( انراد لهأ

 :م هيلع يمذلا ةداهش لبقتف نمأتسملا يف صن الو « رم امك صنلاب هانكرت نكل « هسكعك ملسملا

 لهأ نم اوناك اذإ ةمذلا لهآ نأ ىلإ ةراشإ هيفو « انراد لهأ نم سيل هنأل :ش ( نماتسملا كلذك الو)

 فالخب مهعمجت يهف « انراد نم مهنأل ‹ ضعب ىلع مهضعب ةداهش تلبق « نيفلتخم نيراد

 . نمأتسلملا

 خسنلا ضعب يف :ش ( تانسحلا تناك نإو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 تلبق رئابكلا بدتجي لجرلاو ) :م رئاغصلا ينعي :ش ( تائيسلا نم بلغأ ) :م تانسحلا تناك نإو

 نود ام وهو « ممللا نم قتشم ملأو « ةريغص ةيصعمب بنذأ نإو يأ :ش ( ةيصعمب ملأ نإو هتداهش
 نم ةريبكلا نود وهو ممللا نم يآ ملأ : «ناويدلا بيذهت » يفو ‹« بونذلا راخص نم « ةشحافلا

 . بونذلا

 ال ةريغصلا باكتراو « ةلادعلا طوقس بجوي ةريبكلا باكترا نأ لصاحلا :«ةريخذلا »يفو

 نعاولخي ال سانلا نم ادحأ نأل « رارصإللاب ةريبك ريغصلا ىلع ريصي نأ الإ « اهطوقس بجوت
 ء٤ الآ ام كل دبع يأو ء امج رفغاف مهللا رفت نإ » : لاق مالسلا هيلع هنأ يور اذهلو « ةريغص

 . یھتنا

 دبع ثيح نم (ثيدحلا بيرغ» يف ةبيتق نبأ ركذ دقو يي يبنلا ىلإ اذه بسن فيك :تلق

 نب بوقعي نع همع نع نمحرلا دبع ينثدح : لاق امهنع هللا يضر باطخلا نب رمع نب هللا
 ةورملاو افصلا نيب يعسي شارخ وبأ رم : لاق هنأ - هللا همحر - يلذهلا ةفرط يبأ هيبأ نع ملسم

 : لوقي وهو

 اققأدقوهللاهمقأ امت نإ سماخاذه محال

 الأام كلدبع يأو اًمج رفغاف مهللا رفغت نإ



 ربتعي كلذ دعبو « اهلك رئابكلا يقوت نم هل دب ال ذإ ‹ ةربتعملا ةلادعلا دح يف حيحصلا وه اذه

 ؛ةعورشملا ةداهشلا هب درت الف ةطورشملا ةلادعلا هب حدقني ال ةيصعمب مالإلا امأف ء انركذ امك بلاغلا

 قوقحلل ءايحإ حوتفم وهو « هباب دس لكلا هبانتجا رابتعا يف نأل

 يباطخلا ناميلس وبأ لاق نكلو « شارخ يبأ ىلإ «ناويدلا بيذهت» يف تيبلا بسن كلذكو

 . هيبأ لوق هنإ : موصلا باتك يف «يراخبلا حيحص حرش» يف

 نمت لجرلاو « تائيسلا نم رثكأ « تانسحلا نوك نم روكذملا يأ :ش ( حيحصلا وه اذه ) :م

 يقوت نم هل دب ال ذإ ) :م عرشلا يف :ش ( ةربتعملا ةلادعلا دح يف ) :م حيحصلا وه رئابكلا بنتجي

 نع يقوتلا دعب يأ :ش ( كلذ دعبو ) :م اهيف فالتخالا عم ةريبكلا نايب رم دقو :ش ( اهلك رئابكلا

 وه اجب نايتإلا هلاوحأ بلاغ ناك نإف « رئاغصلا قح يف ينعي :ش ( بلاغلا ربتعي ) :م اهلك رئابكلا

 ‹ هلوق هب دارأ :ش ( انركذ امك ) :مةداهشلا زئاج ناك ةريغصلا نع ولخي مل نإو عرش هب نوذأم

 . هرخآ ىلإ . . . تائيسلا نم رثكأ تانسحلا تناك اذإو

 :م عرشلا يف :ش ( ةطورشملا ةلادعلا هب حدقني ال ) :م رئاغصلا نم :ش ( ةيصعمب مامإلا امأف ) :م

 بونذلا عيمج وأ اهلك رئاغصلا يأ :ش ( لكلا هبانتجا رابتعا يف نأل ؛ ةعورسشم ا ةداهشلا هب درت الف)

 نع بانتجالا هنكي ال ادحأ نأل « روكذملا رابتعاب ريكذتلاو ةداهشلا باب يأ :ش ( هباب دس ) :م اهلك
 بانتجالا طرتشا ولف « مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنألا الإ رئاغصلاو رئابكلا بونذلا عيمج

 ( ءايحإ حوتفم ) :م ةداهشلا باب يأ :ش ( وهو ) :م ةداهشلا باب دسنا ةلادعلا يف كلذ عيمج نع

 ۰ . سانلا قوقحل يأ :ش ( قوقحلل ) :م ءايحإلا لجأل يأ :ش

 مل ةفاخم وأ اًقافختسا ةعامجلا يف ةالصلا لجرلا كرت اذإو : «يضاقلا بدأ» يفو : عورف

 نأل « ءازهتسالا فافختسالاب دري مل :- هللا همحر -يزارلا ركب وبأ لاق . هتداهش لبقت

 . رفك عئارشلا نم ءيشل ءازهتسالا

 رذع ريغ نم ةعمجلا كرت اذكو « ماوعلا هلعفي امك ةعامحجلا تيوفت : «ىرغصلا ىواتفلا» يفو

 . ةلادعلا طقست

 يذلا وهو اًئالث « كرتلل امهدحأ ىف ركذف «نيعضوم ىف - هللا همحر - فاصخلا ركذو

 كرت نم :لاق « كرتلا راركت يناثلا عضوملا يف ركذي ملو « يسخرسلا ةمئألا سمش هراتحا
 يناولحلا ةمئألا سمش هراتخا يذلا وهو « ةزئاج ريغ هتداهشف « ليوأت ريغ ىلع اهنع ةبغر ةعمحلا

 . هتلادع طقست ال قسفل مامإلا ناك نأب لوأتي وأ رصملا دعبل وأ ٠ ضرمل اهكرت اذإ امأو «

 دقتعي وهو « ءادألا رخؤي وأ « اًلاظ مامإلا نوكي نأ ليوأتلا :- هللا همحر -يكاكلا لاقو

 رثكألا دنع هتلادع تطقس عبشلا قوف لكأ نم : - هللا همحر - يباجيبسألا لاق « تقولا لوأ يف
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 اذهب قبي مل هنأل ؛ نيدلاب اًقافختسا هكر اذإ الإ« ةلادعلاب لخي ال هنأل ؛فلقألا ةداهش لبقنو : لاق

 دع عينصلا

 حلاص خيش هتداهش در هنأ دادش نعو . هتداهش لبقتال ‹ ريمألا مودق دنع رظنلل جرح نمو

 . هكم قيرط يف ةقفنلا يف هنبا ةبساحمل

 اذکو <« ةداهشلل طقسم جرفتلاو ةراجتلل رحبلا بوكر :- هللا همحر -فاصخلا لاقو

 نم دب الف الام لوانتيل هسفنو هنيدب رطاخ هنأل « ههابشأو سراف يرقو رافكلا ضرأ ىلإ ةراجتلا

 ةعطاقم نيساخنلا قوس ذخأ نمو هتلادع تطقس ةماقإلا رظتناو ناذألا عمس نم : ليقو

 ام دهشول اذكو « لطابلا ىلع ةداهش هنأل ؛ نعللا مهل لح اودهش ولف ادوهش اهقيثو ىلع دهشأو

 رهشأ ةتس دعب هتداهش لبقت قسافلاو لطاب ىلع ءانب رارقإ لك يف اودهش ول اذكهو « هرارقإ ىلع

 . ةنس دعب ليقو

 ةتس دعب هيكرتا لاق هنأ :- هللا همحر - فسوي يبأ نع يور: - هللا همحر - يلضفلا لاق

 . ةنس دعب :لاقو «عجر مث رهشأ

 هيفكي ال ليقو ةنامألا كرتو « دوقعملا يف هنحتي ملام هعسي ال - هللا همحر - : دمحم لاقو

 تقولا لواطتي مل نإ هنع عطقنا مث هتلادع فرع ولو « ارارم تانامألا لك يف هنحتمي ملام كلذ

 تقو نم ليقو ةنس ليقو ‹ رهشأ ةتس لبق لواطتلا ةدمو « الف الإو « ةفرعملا كلتب هيكزي نأ هعسو

 . ةنس هفرعي ال رخآلاو رهش يف دحأ فرعي اب رف بلقلا عقي ام ىلع اذهو يظحم وهف ةيكزتلا

 مل يذلا وهو :ش ( فلقألا ةداهش لبقتو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 - انئاملع دنع ةنس ناتخلا نأل :ش ( ةلادملاب لخي ال ) :م ناتخلا كرت نأل يأ :ش ( هنأل ) :م نتتخي
 . ةلادعلاب لخي ال ةنسلا كرتو -هللا مهمحر

 -دمحأو «هبهذم رهاظ يف - هللا همحر - يعفاشلا لاقو - هللا همحر - كلام لاق هبو

 عينصلا اذهب قبي مل هنأل؛ نيدلاب اًقافختسا ) :م ناتخلا يأ :ش ( هكرت اذإ الإ ) :م بجاو هنإ - هللا همحر

 .(الدع

 ةفينح وبأو كالهلا فوخو ربكلا كلذ يف رذعلاو « هتلادع طقست ال رذعب هكرت اذإ امأو :ش

 عامجإلاو صن كلذ يف دري ملو « عرشلاب ريداقملا ذإ  اًتيعم اًتقو ناتخلل ردقي مل - هللا همحر -

 دعب وأ هتدالو نم عباسلا مويلا مهضعبو « رشع ىلإ نينس عبس نم هردق مهضعب نورخأتملاو

 مويل انتخ امهنع هللا يضر نيسحلاو نسحلا نأ يور ال ‹ كلهي ملو كلذ يبصلا لمتحا نإ عباسلا
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 هنم وضع عطق هنأالو «يصخلا ةمقلع ةداهش لبق -هنع هللا يضر- رمع نإف ‹ يصخل او : لاق

 انرلا دلوو لاق « هدي تعطق اذإ امك راصف ءاًملظ

 :- هللا همحر - يعفاشلا باحصأ ضعب نعو ٠« ةريخذلا »يف هركذ اذك ءذاش هنكلو « عباسلا

 . ةالصلا كرت ىلع برضلاب رمأ ذئنيح هنأل ؛ نينس رشع نبا ريصي ىتح ءال

 ركب وبأ لاقو « عباسلا مويلا يف بحتسيو « هغولب دعب هيلع بجي هناتخ : هباحصأ لاقو

 لبقت الو ءًاًقساف ريصي هنإف « ةنسلاب اًنوهت هكرتف فاخي ال ناك نإف: - هللا همحر -يزارلا

 . هتداهش

 ‹ ةالص هل لبقت الو « فلقألا ةداهش لبقت ال هنأ - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع يورو

 همحر - يدادغبلا رصن وبأ خيشلا لاقو ٠ يجلاولولا ىواتف» يف اذك هبهذم وهو هتحيبذ لكؤت الو

 . سرجملا هب دارأ امنإو :- هللا

 عوزنم وهو « ليعف نزو ىلع :ش ( يصخلا ):م - هللا همحر - : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يضر - رمع نال) :م نايصح ىلع عمحجلا ىصخلاو « هيتيصخ عزن يأ « هاصخ :لاقي « نيتيصخل ا

 - هللا همحر - ةبيش يبأ نبا هاور « نوعظم نب ةمادق ىلع :ش ( يصخلا ةمقلع ةداهش لبق - هنع هللا

 زاجأ - هنع هللا يضر - رمع نأ نيريس نبا نع نوع نبا نع ةيلع نبا انثدح : «هفنصم)» يف

 . ىهتنا ' نوعظم نبا ىلع يصخلا ةمقلع ةداهش

 ًردب دهش ءةباحصلا نم -هنع هللا يضر -ىحمجلا ىشرقلا بيبح نب نوعلتم نب ةمادقو

 هنآ ةمادق ىلع دهش نيرحبلا نم سيقلا دبع ديس دوراجلا نأ : اهصخلم « ةليوط هتصقو « نيتسو

 دق ينآ دهشأ ينإ يصخلا ةمقلع لاق «؟رخآ دهاش كعم له: - هنع هللا يضر - : رمع لاق

 . دحلا ةمادق دلج - هنع هللا يضر - رمع نإ مث « اهبعي هتيأر

 نف :ش ( هدي تعطق اذإ امك راصف « اًملظ هنم وضع عطق ) :م يصخل ا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 . اذهاذكف ء ةلادعلا طقست ال ءاضعألا رئاس عطق

 انزلا دلو ةداهش لبقت يأ :ش ( انزلا دلوو ) :م :-هللا همحر -يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 . نيريس نبأ نع نوع نبا نع ةيلع نبا انثدح : لاق هدانسإ ركذو ةبيش يبأ نبال ٠ ةيارلا بصن »يف يعليزلا هازع (۱)

 نآ : لكوتملا يبأ نع ملسم نب ليعامسإ انث يدهم نب نمحرلا دبع ةمجرت يف ةيلخلا »يف ميعن يبأل هازعو

 .هركذف . . رمخلا برش هنأ ةمادق ىلع دهش دوراحلا
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 ال :-هللا همحر- كلام لاقو ملسم وهو « امهرفكك دلولا قسف بجوي ال نيوبألا سف نأل

 «هبحتسي الو كلذ راتخي ال لدعلا: انلق. مهتيف هلثمك هريغ نوكي نأ بجي هنأل « انزلا يف لبقت

 ةلوبقم نيسلجلا ةداهشو ةأرما وأ لجر هنأل ‹ ةزئاج ىشنخلا ةداهشو :لاق . لدعلا يف مالكلاو

 سيل لمعلا سفن نأل خياشملا ةماع دنع ناطلسلا لامع دارملاو ةزئاج لامعلا ةداهشو« صنلاب

 ال ةءورم اذ سانلا يف اهيجو ناك اذإ لماعلا :ليقو « ملظلا ىلع اًتاوعأ اوناك اذإ الإ قسضب

 -هللا همحر- فسوي يبأ نع رم امک هتداهش لبقت همالک يف فزاجیي

 ذخؤي الف « هيوبأ رفكك يأ :ش ( ملسم وهو امهرفكك دلولا قسف بجوي ال نيوبألا قسف نأل ) :م

 - كلام لاقو ):م ٠١٠١( : ةيآلا ماعنألا) ( ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو :  لجو زع لاق « امهرفكب

 هنأل ) :م انزلا ىلع ةداهشلا يف يأ :ش ( انزلا يف ) :م انزلا دلو ةداهش يأ :ش ( لبقت ال :-هللا همحر

 الف :ش ( مهتیف ) :م €( هلثمک سیل ۶ : هلوق يف امك « ةدئاز فاكلاو :ش ( هلثمک هریغ نوکی نأ بجی

 مالكلاو ‹ هبحتسي الو ) :م هلثم هريغ نوكي نأ راتخب ال يأ :ش ( كلذ راتخي ال لدعلا :انلق) :م لبقت

 امك هرضي ال هيوبأ قسف نأل « الدع ناك اذإ انزلا دلو ةداهش لوبق يف مالكلا ينعي :ش ( لدعلا يف

 .هانرکذ

 يذلا وه ىشنخلاو :ش ( ةزئاج ىشنخلا ةداهشو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ةلوبقم نيسنجلا ةداهشو ةأرما وأ لجر ) :م ىشنخلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ةأرملا ةلآو لجرلا ةلآ هل

 لجرف نيلجر انوك مل نإف « مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو * : لجو زع هللا لاق :ش (صنلاب
 هتداهش لبقت ال نأ يغبنيو « طايتحالل ةأرماو لجر عم دهشيو «( ۲۸۲ ةيالا :ةرقبلا ) ( ناتأرماو

 . هتأرما نوكي نأ لامتحال « ءاسنلاك صاصقلاو دودحلا يف

 لماع هعمج ميما ديدشتو نيعلا مضب :ش ( لامعلا ةداهشو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يبأ نع بوقعي نع دمحم هيف اهتروصو ٠٠ ريغصلا عماجلا» لئاسم نم وه :ش ( ةزئاج) :م

 . لامعلا ةداهش زيجي ناك هنآ - هللا همحر -ةفينح

 ناطلسلا ناوعأ اوناك نيذلا ينعي :ش ( ناطلسلا لامع دارملاو ) :م :- هللا همحر -فنصملا لاق

 اوناك مهنأل :ش ( خياشملا ةماع دنع ) :ماذهو « مهيلع ابلاغ ناك حالصلا نأل « رصعلا كلذ يف

 اوناك اذإ الإ قسفب سيل لمعلا سفن نأل ) :م مئاوسلا ةاكزو جورخلاك ةبجارلا قوقحلا ذخآ يف هنونيعي

 ىلإ رظناو « مهيف بلاغ ملظلا نأل « مهتداهش لبقت الف « اننامز يف امك :ش ( ملظلا ىلع اتاوعا

 . ةقسف مهرثكأ مهملظ عمو « مهنم ملظأ ىرت له رصم ناطلس لامع

 يأ :ش (ةءورم اذ سانلا يف ) :م فرشو ةهاجو اذ يأ :ش ( اهيجو ناك اذإ لماعلا :ليقو ) م

 لئاوأ يف :ش ( - هللا همحر - فسوي يبأ نع رم امك هتداهش لبقت همالك يف فزاجي ال ) :م ةيناسنإ
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 ةداهشلا ىلع رجأتسي ال هتباهلو ‹ ةءورملل اظفح بذكلا ىلع مدقي ال هتهاجول هنأل؛ قسافلا يف

 زئاج وهف كلذ يعدي يصولاو نالف ىلإ ىصوأ امهابأ نأ نالجرلا دهش اذإو :لاق . ةبذاكلا

 دهش اذإ اذه ىلعو «ىعدا نإو زوجي ال سايقلا يفو ‹زجي مل يصولا ركنأ نإو « اتاسحتسا

 هنأ نايصولا دهش وأ نيد امهيلع تيملل وأ نيد تيما ىلع امهل نايرغ وأ كلذب امهل يصوملا

 . امهعم لجرلا اذه ىلإ ىصوأ

 کہ
 رجاتسي ال هتباهلو ‹ ةءورملل اظفح بذكلا ىلع مدقي ال هتهاجول هنأل؛ قسافلا يف ) :م تاداهشلا باتك

 . هتمرح ىلع اًظفاح كلذ نع فنأي هنأل :ش ( ةبذاكلا ةداهشلا ىلع

 اورجاؤيو مهيديأب نولمعي نيذلا لامعلا دارأ : ليقو : = هللا همحر -ناخ يضاق لاقو

 ‹ لوقلا اذهل دروأ اغإو « ةسيسخلا تاعانصلا لهأ ةداهش لبقت ال نم سانلا نم نأل < مهسفنأ

 ىلاعت هللا دنع سانلا لضفأ» ثيدحلا يف ءاج ام ىلع بسكلا بيطأ مهبسك نأل

 ًاحرج كلذ بجويالف «هدي بسك نم لكأي نم

 بارضلاو مهاردلا ذخأي يذلا ةكسلا يف يناخلاو سيرلا ةداهش نأ : ديهشلا ردصلا ركذو

 يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م. لبقتال اعوط اهذخأي مهاردلا هدنع عمجي يذلا

 يأ :ش ( كلذ يعدي يصولاو نالف ىلإ ىصوأ امهابأ نأ نالجرلا دهش اذإو ) :م : (ريغصلا عماجلا»

 يآ :ش ( زجي مل ) :م ةياصولا يأ :ش ( يصولا ركنا نإو « اًتاسحتسا زئاج وهف ) :م ةياصولا

 ام امهدحأ « لئام سمح انهو < ةياصولا يأ :ش ( ىعدا نإو زوجي ال ساقلا يفو ) :م امهتداهش

 . هرخآ ىلإ نالجرلا دهش اذإو هلوقب هرکذ

 ىوعد دنع زاوجلا نم ركذ ام ىلع يأ :ش ( اذه ىلعو ) :م هلوقب ىرخألا ةعبرألا ىلإ راشأو

 . كلذب هاوعد مدع دنع همدعو ¢ كلذب يصولا

 ىصوأ امهابأ نأب يأ :ش ( كلذب امهل يصوملا دهش اذإ ) :م :هلوق وه :ةعبرألا نم ىلوألا

 نوكي الشم ديز ىلإ ىصوأ تيم ا نأ دهش لالا نم ءيشب امهل ىصوملا نأ هحيضوت « نالف ىلإ

 . هلاومأو هدالوآ یلع اًیيصو

 ىلع امهل نايرخلا دهش وآ يآ :ش ( نيد تيملا ىلع امهل نايرغ وأ ) :م :هلوق وه : ةيناثلا

 . نييرغلا ىلإ عجري امهل يف ريمضلاو « نيد تيملا

 يأ < امهيلع تيملل نايرغلا دهش وأ يآ :ش ( نيد امهيلع تيملل وأ ) :م :هلوق وه : ةعلاثلا

 . ًاضيأ اهلبق يتلا ةلأسملاو اذه لمشي نيد هلوقو نيد نييرغلا ىلع

 لجرلا اذه ىلإ ىصوا ) :م تيملا نأ يأ :ش ( هنأ نايصولا دنهش وأ ) :م :هلوق وه : ةعبارلا

 تزاج كلذ عدي وهو اذه ىلإ ىصوأ تيم ا نأ قيرف لك دهشيو « نييصولا عم يأ :ش (امهعم
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 بصن ةيالو يضاقلل نأ ناسحتسالا هجو. هيلإ ةعفنملا دوعل دهاشلل ةداهش اهنأ سايقلا هجو

 اهب تبثي نأ ال نييعتلا ةنؤم ةداهشلا هذهب يضاقلا يفكيف ءاًئورعم توملاو اًبلاط ناك اذإ يصولا

 امهعم ثلاث فصن يضاقلا كلم اًلاث امهعس نأ ارقأ اذإ نايصولاو « ةعرقلاك راصف َءيش

 هنأل؛ توملا فرعي ملو ركنأ اذإ ام فالخب ءامهفارتعاب فرصتلا نع امهزجمعل

 . اًناسحتساو اًسايق كلذ زجي مل كلذ يصولا ركنأ ولو « اًسايق زوجي الو « ةداهشلا

 هذهب ادصق نيثراولا نأل اذهو :ش ( هيلإ ةعفنملا دوعل دهاشلل ةداهش اهنأ :سايقلا هجو ) :م

 هنم نايفوتسي نم ادصق نیيرغلاو < امهقوقح ءايحإب موقيو « اهل فرصتي نم بصن ةداهشلا

 تيملا لام يف فرصتلا ىلع امهنيعي نم بصن ادصق نيصولاو « هيلإ عفدلاب نآربيو «امهقح

 اًعفن امهسفنأ ىلإ نارجي لكلا ناكف « امهقوقح امهيلإ عفدي نم بيصن دصق امهل يصولاو

 لبقي ال اعفن هسفنل راجل ا ةداهش نأل - هللا مهمحر - ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو « درتف امهتداهشب

 . عامجإلاب

 توملاو اًبلاط) :م يصولا يآ :ش ( ناك اذإ يصولا بصن ةيالو يضاقلل نأ ناسحتسالا هجوو ) :م

 . نكت مل ةيالو « ةداهشلا هذهب هل تبثي تبثي ال ‹ يضاقلا نأل « رهاظ ينعي :ش ( اًقورعم

 يصولا اذه يف لمأتي نأ همزلي يضاقلا نأل :ش ( نييعتلا ةنؤم ةداهشلا ذهب يضاقلا يفكيف ) :م

 هنأ يضاقلا ربخأو . هايكز ةداهشلا هذهب امهو « هتيادهو هتنايدو هتنامأل ةياصولل حلصي له هنأ

 يصولا نييعت يأ « نييعتلا ةنؤم هنع تيفكف « كلذل لهأ

 :ش (راصف ) :م نكت مل ةيالو نم ينعي ءيش ةداهشلا هذهب يأ :ش د ( ءيش اهب تبثي ثب نآ ال ) :م

 هب دارأو + ةمهتلا عفدل يضاقلا نييعت ةنؤم ةعفاد يه ةجحب تسيل اهنآ يف :ش ( ةعرقلاك) :م اذه

 يف اهلامعتسا زوجي اذه عمو « ةجحب تسيل اهنأو « ءابصنالا نييعتل ةمسقلا دعب يتلا ةعرقلا

 نع عفدت ةداهشلا هذه اذكف « ةبجوم ال ةعفاد تحلصف « يضاقلا نع ةمهتلا عفدل ءابصنالا نييعت

 . مهفاف « نكي ملائيش تبثي نأ الإ نييعتلا ةنؤم يضاقلا

 تناكف « ثلاث يصو بصن يضاقلل سيل لاقي امع باوج اذه :ش ( ارقأ اذإ نايصولاو ) :م

 نأ ) :مافرتعاذإ ينعي « ارقأ اذإ نييصولا نأ باوجلا ريرقتو « هل نكي ملام هيلع ةبجوم ةداهشلا

 فصن يضاقلا كلمي) :م ذئنيحف « امهزجع لجأل كلذب امهفارتعاو اًنلاث ايصو يأ :ش ( اًلاث امهعم

 . ثلاثلا يصو يآ :ش ( ثلاث

 فرصتلا نع يأ :ش ( امهفارتعاب فرصتلا نع امهزجمل ) :م نييصولا عم يأ :ش ( امهعم ) :م

 (هنأل ) :م ةداهشلا لبقت ال :ش ( توملا فرعي ملو ):م يصولا يأ :ش ( ركنا اذإ ام فالخب ) :م
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 لبقت نيد امهيلع تيملل نييرغلا يفو ‹ ةبجوملا يه ةداهشلا نوكتف ‹ يصولا بصن ةيالو هل سيل

 يف امهفارتعاب توم لا تبشيف ‹ امهسفنأ ىلع نارقي امهنأل؛ اًقورعم توملا نكي مل نإو ةداهشلا
 لبقت ال هرکنآ وأ لیک ولا یعداف ‹ ةفوکلاب هنوید ضبقب هلکو بئاغلا امهابآ نآ ادهش نإو « امهقح

 يهو « امهتداهشب تبثي انإ تبث ولف « بئاغلا نع ليكولا بصن كلم ال يضاقلا نأل  امهنداهش
 ‹ كلذب مكحي الو درجم حرج ىلع ةداهشلا يضاقلا عمسي الو :لاق . ةمهتلا ناكمل ةبجوم ريغ

 ‹ مازلإلا ققحتي الف ءةبوتلاب عفدلا هل نأل « مكحلا تحت لخدي ال امن قسفلا نأل

 سيل توملاو « هاضرب وأ هاضر ريغب :ش ( يصولا بصن ةيالو هل سيل ) :م يضاقلا نأل يأ :ش

 يفو) :م ةمهتلا ببسب لبقت الف ‹ ةياصولا توبثك يأ :ش ( ةبجوملا يه ةداهشلا نوكتف ) :م فورعمب

 :ش ( امهسفنا ىلع نأرقي امهنأل ؛ اًقورعم تىما نكي مل نإو ةداهشلا لبقت نيد امهيلع تيملل نيميرغلا
 ىلع ةداهشلا تناكف امهعفن نم رثكأ كلذ ىف امهررض نأل « ةمهتلا تفتناف « نيدلا ضبق قحب

 يف ام هفارتعاب توملا تبشيف ) م رارقإلا يهو « ةلوبقم هسفن ىلع ناسنإلا ةداهشو « امهسفنأ
 بئاغلا امهابأ نا ادهش نإو ) :م نيدلا قح يف امهرارقإب نيدلا بر توم تبشي يأ :ش (امهقح

 . ةلاكولا يأ :ش ( هركنأ وأ) :م ةلاكولا يأ :ش ( ليكولا ىعداف ةفوكلاب هنويد ضبقب هلكو

 يأ :ش ( تبث ولف بئاغلا نع ليك ولا بصن كلم ال يضاقلا نأل ؛ امهتداهش لبقت مل ) :م

 ناكمل ) :م توبثلل :ش ( ةبجوم ريغ ) :م ةداهشلا هذه يأ :ش ( يهو امهتداهشب تبثي امنإ ) :مليكوتلا
 . امهيبأل نادهشي امهنأل :ش ( ةمهتلا

 حرج يآ :ش ( درجم حرج ىلع ةداهشلا يضاقلا عمسي الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 دابعلا قوقح نم وأ عرشلا قوقح نم قح باجيإ نمضي نأ ريغ نم دوهشلا قيعتل نمضتي درجم
 مهنأ مهرارقإ ىلع وأ « رمح ةبرش وأ « ابر ةلكأ وأ ةانز وأ ةقسف دوهشلا نأ دهشي نأ وحن <

 يف لطبم يعدملا نأ مهرارقإ ىلع وأ « ةداهشلا هذه اذإ يترجأ مهنأ مهرارقإ وأ « روزلاب اودهش
 هذه يفف ةثداحلا هذه يف هيلع ىعدملا ىلع مهل ةداهشال نأ مهرارقإ ىلع وأ « ىوعدلا هذه

 . مهتداهش لبقت ال هوجولا

 لخدي ال ام قسفلا نال ) :م درجملا حرحل اب يأ :ش ( كلذب) :م يضاقلا يأ :ش ( مكحي الو ) :م

 راهظإب مازلإلاو مكحلا عفد يأ :ش ( ةبوتلاب عفدلا ) :م هيلع ىضقملل يأ :ش (هل نأل ؛ مكحلا تحت

 . كلذل :ش ( مازلإلا ققحتي الف ) :م مازلإلاو مكحلاب وه امنإ « ةداهشلا عامسو « ةبوتلا

 عمستال»: هلوقب نأل « هراركت كلذب مكحيالو هلوق ليق : - هللا همحر - يكاكلا لاقو

 زاجف « ةروص يف هملعب مكحيو عمسي ال نأ نكم هنأب : بيجأ ء«مهفي حرج ىلع ةداهشلا
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 كلذو « قوقحلا ءايحإ ةرورض صخري امنإو « مارح ةعاشإلاو ‹ بجاو رتسلاو رتسلا كته هنألو

 تحت لخدي امن رارقإلا نأل لبقت كلذب يعدملا رارقإ ىلع اودهش اذإ الإ مكحلا تحت لخدي اميف

 ىلع ةداهش هنأل؛ لبقت مل ‹ دوهشلا رجاتسا يعدملا نأ ةنيبلا هيلع ىعدملا ماقأ ولو :لاق. مكحلا

 « هيلع ًادئاز ارمآ ناک نإو راجشتسالاودرجم حرج

 .ةروصلا هذه يف لامتحالا يفنل هدروأ ةلمحجلا يف امهنيب كاكفنالا

 ةشحافلا راهظإ وهو :ش ( بجاو رتسلاو رتسلا كته ) :م درجملا حرجلا يف يآ :ش ( هنألو ) :م

 صنلاب :ش ( مكحلا تحت لخدي اميف كلذو « قوقحلا ءايحإ ةرورض صخري امنإو « مارح ةعاشإلاو ) :م
 ضعب يفو . ٠١( هيآلا : رونلا) ةيآلا 4 ... ةشحافلا عيشت نأ نوبحي نيذلا نإ : ىلاعت هلوق وه

 يطاعتو « رتسلا بجاو كتهب اقساف دهاشملا نوكيف « مارح اهنإو ةعاشإلا نود بجاو : خسنلا

 ‹قسفلا نأل ؛ هلوق نم ءانفتسا :ش ( اودهش اذإ الإ ) :م مكاحلا اهعمسي الف « مارحلا راهظإ

 .هيلع ىعدملا دوهش دهش اذإ الإ نكل عطقنموهو
 نأل ) :م لبقت اهنإف ةقسف يدوهش نارقإ هنأب حرحجل اب يأ :ش ( لبقت كلذب يعدملا رارقإ ىلع ) :م

 وهو « مهريغ نعاهوكح انإو « ةشحافلا هرهظت ملام يأ :ش ( مكحلا تحت لخدب ام رارقإلا

 يعدملا رارقإ ىلع اودهش ولو : - خسنلا ضعب يفو- اهرهظمك سيل اهراهظإل يكاحلاو يعدملا

 . لبقتو كلذب

 نأ ةنيبلا هيلع ىعدملا ماق ولو ) :م «ريغصلا عماجلا» يف- هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 دمحم :(عماجلا »يف اهتروص :ش ( درجم حرج ىلع ةداهش هنأل ؛ لبقت مل ‹ دوهشلا رجاتسا يعدملا

 ال : لاق « دوهشلا رجأتسا اذه نأ ةئيبلا ماقأ لجر يف- هللا همحر - ةفينح يبأ نع بوقعي نع

 . ىهتنا « دوهشلا راجئتسا ىلع ةنيبلا لبقأ

 - ىليل يبأ نبا لوق يفو : «ريغصلا عماجلا حرش » يف- هللا همحر - ثيللا وبأ هيقفلا لاقو

 لوقلااذهو : هيقفلا لاق مث .لبقت ال ةقسفلا ةداهشو ةقسف مهنأ تبثأ هنأل «لبقت :- هللا همحر

 - فاصحخلا ركذ : «ريغصلا عماجلا حرش» يف هريغو - هللا همحر - مالسإلا رخف ركذو « نسحأ
 بدأ بيذهت » يف- هللا همحر - يفطانلا لاقو «لوبقم هنأ درجملا حرجلا يف- هللا همحر

 .درجملا حرجلا ىلع ةداهشلا لبقت ال هنأ انباحصأ نع ةياورلا رهاظو :«يضاقلا

 يعدملا لوق نإ :لاقيامع بارج اذه :ش ( هيلع ًادئاز آرمأ ناك نإو راجئتسالاو ) :م

 تبثيف ٠ يعدملا قح وهو « راجئتسالا وهو دئاز رمأ تابثإ هيف لب درجم حرجب سيل مهرجأتسا
 :م درجملا حرجلا ىلع يأ « هيلعادئاز ًارمأ ناك نإو « راجئتسالا نآب : باجأو « هنمض يف حرجا
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 نأ ةنيبلا هيلع ىعدملا ماقأ ول ىتح «هنع يبنجأ كلذ يف هيلع ىعدملا نأل ؛ هتابثإ يف مصخ الف

 هدي يف ناك يذلا يلام نم ةرشعلا مهاطعأو ةداهشلا اودؤيل مهارد ةرشعب دوهشلا رجأتسا يعدملا

 ءالؤه تحلاص ينأ ىلع اهماقأ اذإ اذكو . هيلع ءانب حرجلا ت تبشي مث ‹ كلذ يف مصخ هنأل ؛ لبقت

 اودهش دقو« لطابلا اذهب يلع اودهشي ال نأ ىلع مهيلإ هتعفدو « لالا نم اذك ىلع دوهشلا

 وأ ‹ فذق يف دودحم وأ دبع دهاشلا نأ ةنيبلا ماقأ ول هنإ: انلق اذهلو « لاما كلذ درب مهبلاطو

 تمهوأ: لاق ىتح حربي ملو دهش نمو : لاق . لبقت «يعدملا كيرش وأ فذاق وأ « رمخ براش

 . هتداهش تزاج «ًالدع ناک ناف « يتداهش ضعب

 احرج يقبف « ةرجألاب هل قلعت ال ذإ :ش ( هنع يبنجأ كلذ يف هيلع ىعدملا نأل ؛هتابثا يف مصخ الف )

 ةداهشلا اودؤيل مهارد ةرشعب دوهشلا رجأتسا يعدملا نأ ةنيبلا هيلع ىعدملا ماقأ ول ىتح ) :م

 مم يعالا نال يآ :ش ( كلذ يف مصخ هنا لر يش تاک يللا يلام ن ةرخسلا مماطعا

 ءانب تبشيو « مكحلا تحت حرجا نأل :ش ( هيلع ءاتب حرجا تبثي مث ) :م هيعدي اميف هيلع ىعدملل

 ينأ ىلع ) :م ةنيبلا هيلع ىعدملا ماقأ ول يأ :ش ( اهماقأ اذإ ) :م لقي اذکو :ش (اذکو ) :م

 اودهش دقو لطابلا اذهب يلع اودهشي ال نأ ىلع مهيلإ هتعفدو ‹ لالا نم اذك ىلع دوهشلا ءالؤه تحلاص

 . هتنيب لبقتف كلذ يف مهصخ هنأ انركذ امل :ش ( لاملا كلذ درب مهبلاطو

 نم وأ «دابعلا قوقح نم قح هيف حرج ىلع ةنيبلا ماقأ ول هنإ : انلق الو :ش (: انلق اذهلو ) :م

 . عرشلا قوقح

 ركذ هل سيلو « ليقاذك:- هللا همحر - لمكألا لاقو «- هللا همحر - يكاكلا هلاق اذك

 :لوقي نأ بسانملا ناكف « ديعب وهو اذك انلق « درجللا حرجا يف نيليلدلا نم انلق ام» ليقو « نما

 ىعدملا نأ يأ :ش ( هنإ ) :م هلوق ىنعم وهو ةنيبلا هيلع ىعدملا ماق اذإ ىنعملاو . لهسأ وهو كلذلو

 يعدملا كيرش وأ « فذاق وأ رمخ براش وأ ‹ فذق يف دودحم وأ ءدبع دهاشلا نأ ةنيبلا ماقأ ول ) :م هيلع

 سيل فذق يف دودحم هنإ: لاق اميفو ‹ قوقحلا هذه ءايحإ ىلإ ةجاحلا ناك امل ةنيبلا يأ :ش ( لبقت

 . ريغلا نع ةشحافلا راهظإ نع اوكح اغنإو « ىضاقلا ءاضقب لصح راهظإلا نأل « ةشحافلا ةعاشإ

 ( حربي ملو دهش نمو ) :م (ريخصلا عماحجل ا »يف :- هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 نإ هتلادع يأ :ش ( لدع ناک ناف « يتداهش ضعب تمهوا :لاق یتح ) :م هناکم يف لزی مل يآ :ش

 هنإ : ليقف « هنع لأسي نكي مل نإو :ش ( هتداهش تزاج ) :م يضاقلا دنع ةرهاظ تناك

 نعالقان :- هللا همحر - فنصملا لاقو . «يناهربلا عماجلا» يف اذك . هتداهش تزاج «لدع
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 . ةلطاب تناك ةدايزب وأ هرکذ يلع قحي ناک ام نایسنب تاطخاأ :يأ ‹ تمهوأ :هلوق ینعمو

 يف هكرادت اذإ لبقتف ‹ احضاو رذعلا ناكف« ءاضقلا سلجم ةباهل هلثب ىلتبي دق دهاشلا نأ ههجوو

 يعدم ا نم ةدايزلا مهوي هنأل تمهوأ : لاقو داع مث سلجملا نع ماق اذإ ام فالخب«لدع وهو هناوأ

 مالكك راصف ءةداهشلا لصأب قحلملا قحلدحتا اذإ سلجملا نألو « طايتحالا بجوف ةنايخو سيبلتب

 ‹ بسنلا ضعب يف وأ دودحلا ضعب يف طلغلا عقو اذه ىلعو « فلتخا اذإ كلذك الو « دحاو

 هرکذ يلع قحي ناک ام نایسنب تاطخأ :يآ «تمهوأ هلوق ینعمو ) :م: - هللا همحر - مالسإلا رخف

 :ش ( ههجوو ) :م ةدايزب هلوقل ةفص تعقو ةيلعف ةلمتج ةلطاب تناك هلوق :ش ( ةلطاب تناك ةدايزب وأ

 ةباهمل ) :م تمهوأ هلوق نم ركذ ام لثمب يأ :ش ( هلثمب ىلتبي دق دهاشلا نأ ) :م هتداهش زاوج هجو يأ

 رذعلا ناكف ) :م ناصقنلا وأ ةدايزلاب طلغلا هيلع عقوي ءاضقلا سلجم ةباهم نأل :ش ( ءاضقلا سلجم

 ( هناوأ يف هکرادت اذ ) :م هتداهش يأ :ش ( لبقتف) :م كلذك ناك نإف :ش ( احضاو

 كلذ لبق :ش ( لدع وهو ) :م حاربلا لبق طلغلا كرادت اذإف « هناكم نم حاربلا لبق هناوأو :ش

 . هتداهش لصأب اقحلم كلذ ناكف هنم

 هنال ) :م هتداهش لبقت ال ثیح :ش ( تمهوا :لاقو داع مث سلجملا نع ماق اذإ ام فالخب ) :م

 ناك اذإف « ايندلا ماطحب دهاشلا ةعامجل اب كلذو :ش ( ةنايخو سيبلتب يعدملا نم ةدايزلا مهوي

 سأب الف « نكي ملاذإ امآ . سيبلتلا ةهبش ينعي «ةهبشلا عضوم عضوملا ناك اذإ اذه :اولاق

 ‹ اهلثم وأ ةداهشلا ظفل كرت اذإ امك « فلتخا وأ سلجملا دحتا ءاوس ء ًالدع ناك اذإ مالكلا ةداعإب

 . هيلع ىعدملا وأ يعدملا ىلإ ةراشإلا كرتي وأ « هيلع ىعدملا وأ يعدملا مسا ظفل كرتي نأ زوجي

 قحل ) :م سلجملا دحت ا نإ ينعي « ىنعملا ىلع رخآ ليلد اذه :ش ( دحتا اذإ سلجملا نالو ) :م

 دحاو مالكك راصف « ةداهشلا لصاب ) :م همالك لوأب مالكلا نم هقحل يذلا يأ ءاخلا حتفب :ش ( قحلملا

 ةدايزلا يف ةيناشلا ةداهشلاب لمعلا بجوياذهو « تاقرفعلا عمجب سلجلملا داحتا نأل :ش (

 سمش لام هيلإو « اهلصأب نورقلاك سلجملا يف لدعلا نم ةداهشلا دعب ةثداحلا نأل «ناصقنلاو

 . هللا همحر- ىسخرسلا ةمئألا

 ملجملا فلتخا اذإ ةداهشلا لصأب قحلملا قحلي ال يأ :ش ( فلتسخا اذإ كلذك الو ) :م

 . سلجملا فالتخاب نيمالكلا نيب عاطقنالل

 ضعب يف طلغلا عقو اذإ ) :م مهوتلا ىوعد يف سلجملا رابتعا ىلع يأ :ش ( اذه ىلعو ) :م

 (بسنلا ضعب يف وأ ) :م سكعلا ىلع وأ يبرغلا بناجلا ناكم يقرشلا بناجلا ركذ نأب :ش ( دودحلا
 لبقت ًالثم : رمع نب يلع نب دمحم لاقو «- هللا همحر - ورمع نب دمحأ نب دمحم ركذ نأب :ش
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 ةداهشلا ةظفل عدي نأ لثم « مالكلا ةداعإب سأب الف نكي مل اذإ امأف . ةهبش عضوم ناك اذإ اذهو

 فسوي يبآو ةفينح يبآ نعو . الدع نوكي نأ دعب سلجملا نع ماق نإو « كلذ ىرجم يرجي امو
 .ملعا هللاو «هانركذ ام رهاظلاو ءالدع ناك اذإ سلجلا ريغ يف هلوق لبقي هنآ :-هللا امهمحر-

 . هدعب لبقت الو سلجملا یف هکرادت اذإ هتداهش

 دوجو يف هفالتحا رابتعاو «سيبلتلا مدع يف سلجلا داحتا رابتعاب يأ :نش ( اذهو ) :م

 . سيبلتلا ةهبش عضوم عضوملا كلذ ناك اذإ ينعي :ش ( ةهبش عضوم ناك اذإ ) :م سيبلتلا

 ينعي :ش ( مالكلا ةداعإب سأب الف ) :م سيبلتلا ةهبش عضوم :ش ( نكي مل اذإامأف ) :م

 مسا كرتي نأب :ش ( كلذ ىرجم يرجي امو ةداهشلا ةظفل ) :م كرتي يآ :ش ( عدي نأ لثم) :م هفانئتساب

 .امهدحأ ىلإ ةراشإلا كرتي وأ هيلع ىعدملا وأ يعدملا

 نعاذه رم دقو :ش (ًالدع نوكي نأ دعب ) :م هلبق اب لصاو :ش (سلجملا نع ماق نإو ) :م

 . بيرق

 امهمحر - فسوي يبآو ) :م هنع - هللا همحر - نسحلا ىور اميف :ش ( ةفينح يبأ نعو ) :م

 يأ :ش ( سلجلملا ريغ يف ) :م دهاشلا لوق يأ :ش ( هلوق لبقي هنأ ) :م هنع رشب ىور اميف :ش ( - هللا

 .الدع دهاشلا ناك اذإ يأ :ش ( الدع ناك اذإ ) :م سلاجملا عيمج يف

 : لاق اذإ زوجت هتداهش نأ وهو «هانركذ ام ةياورلا رهاظ نأ ينعي :ش ( هانركذ ام رهاظلاو ) :م

 . هللا همحر-يزارتألا رسف اذكه الف حرب نإف . الدع ناك نأ دعب « هناكم حربي مل اذإ تمهوأ

 يآ ‹«سلجملا يف لبقي نأ وهو <« هانركذام رهاظلاو : هلوق :- هللا همحر - يكاكلا لاقو

 . تاقوألا عيمج يف لبقي سيبلتلا ةهبش عضوم ريغ يفو هدعبو سيبلتلا ةهبش عضوم يف

 رادلاب دهش اذإ :- هللا همحر - دمحم نع- هللا همحر - «ةعامس نبا رداون » يفو

 اننأك « ءانبلا ةميق امهنمضأ ال انيلإ نل يردن ال الاق مث« امهتداهشب يضاقلا ىضقو « يعدملل

 . انتداهش یف انککش

 دوهشلا لوقب ملعف « هيلع دوهشملل ءانبلا ةميق انمض يعدملل ءانبلا سيل : الاق نإو

 . الودع اوناك اذإ مهنم لوقلا اذه لبقي هنأ يف هلبقو ءاضقلا دعب مكحلا فلتخي ال ءانككش
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 ةداهشلا يف فالتخالا باب
 دابعلا قوقح يف ىوعدلا مدقت نأل؛ لبقت مل اهنفلاخ نإو « تلبق ىوعدلا تقفاو اذإ ةداهشلا :لاق

 .اهفلاخي اميف تمدعناو اهقفاوي اميف تدجو دقو « ةداهشلا لوبق طرش

 ( ةداهشلا يف فالتخالا باب ) :م

 يف قافتالا لئاسم نم عرف اهلو « ةداهشلا يف فالتخالا مكح نايب يف باب اذه يأ:ش
 ‹ لصأ قافتالا نأل « عبطلا ةيضقل ةبسانملاو « اهيف فالتحخالا لئاسم نايب يف عرش ةداهشلا

 . كلذل رضأف بذكلاو لهحلا ضراعي وه امغنإ فالتخالاو

 نإو ‹ تلبق ىوعدلا تقفاو اذإ ةداهشلا ) :م:- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 اًناكمو ءاًتامزو « اقيكو ءاًمكو « اعاونآ دحتت نأ يعدملل ةداهشلا ةقفاوم :ش ( لبقت مل اهتفلاخ

 دهاشلا دهشو « مهارد ةرشع رخآ ىلع ىعدا اذإ هنإف . ةبسنو « اكلمو « ًاعضوو « ًالاعفناو العفو

 ضيبأب دهشو رمحأ بوث ةقرس ىعد اذإ « نيثالثب دهشيو « مهارد رشع ىعدا وأ « مهارد ةرشعب
 فالتإو هقز قش ىعدا وأ ةرصبلاب رطفلا موي كلذب دهشو ةفوكلاب رحنلا موي هلو لتق هنأ ىعدا و <

 هنم ییرغلاب دهشو « نالف كلم نم ىقرشلا بناجل اب ًاراقع ىعدا وأ «هدنع هقاقشناب دهش « هيف ام

 ةدالوب دهشو » ةينالفلا ةيراجلا هتدلو هدبع هنأ ىعدا وأ «هدلو كلم هنأ دهشو هكلم هنأ ىعدا وأ <

 . ىوعدلل ةقفاوم ةداهشلا نكت مل « اهريغ

 اذه ييرغ ىلع ىعدا لوقي يعدملا نأ ىرت الآ . طرشب تسيلف امهيظفل نيب ةقفاوملا امأو

 مدقت نأل ):م :هلوقب كلذ ىلع- هللا همحر - فنصملا لدتساو « كلذب دهشآ :لوقي دهاشلاو

 .( اهفلاخي اميف تمدعناو اهقفاوي اميف تدجو دقو « ةداهشلا لوبق طرش دابعلا قوقح يف ىوعدلا

 الو ءاهنم دب الف ‹ تاموصخلا لصفل بصن يضاقلا نإف « ىوعدلا مدقت طارتشا امآ :ش

 امأ و « بيذكتلا نم اهدهي ام مدعلف ةقفاوملادنع اهدوجو امأو « ىوعدلا الإ ةموصخلاب ينغي

 ‹ اهتبذك دقو اهتفلاخ اذإف « ىوعدلا قيدصتل ةداهشلا نأل كلذ دوج ولف « ةفلاخملا دنع اهمدع

 ‹ ىلاعت هللا قوقح نع ازارتحا دابعلا قوقح يف هلوقب ديق انإو « ءاوس اهمدعو اهدوجو راصف

 دحاو لك ناكف «دحأ لك ىلع ةبجاو ىلاعت هللا قوقح ذإ ىوعدلا نودب لبقت اهيف ةداهشلا نإف

 قيدصتل ةداهشلا نأل « اهفلاخي اميف ىوعدلا يأ «تمدعناو» : هلوق « اهتابثإ يف اًمصخ

 يف يعدملا قدص ال دهاشلا قدص ربتعيو « نآلا انركذ امك اهتبذك دقف اهفلاخ اذإف«ىوعدلا

 . هيف ةلادعلا ةيطرش مدعل يعدملا يف ال قدصلا لودعلاو دوهشلا يف لصألا نأل . ةفلاخملا

 نيدهاشلا نيب ةقفاوملا طرتشت ةداهشلاو ىوعدلا نيب قفاوتلا طرتشي امك : (ةريخذلا» يفو
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 امهدحأ دهش نإف - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ىنعملاو ظفللا يف نيدهاشلا قافنا ربتعيو : لاق

 يعدي يعدملا ناك اذإ فلألا ىلع لبقت امهدنعو « هدنع ةداهشلا لسبقت مل نيفلأب رخآلاو فلاب

 ىلع اقفتا امهنأ امهل .ثالثلاو ةقلطلاو ‹ ناتقلطلاو ةقلطلاو « نانئاملاو ةئاملا اذه ىلعو نيفلألا

 راصف ‹امهدحأ هب درفت ام نود هيلع اعمتجا ام ثبثيف « ةدايزلاب امهدحأ درفتو ةقلطلا وأ فلألا

 . ةئامسمخلاو فلألاو فلألاك

 . ةجحلا مدعنت ةفلاخملابو « ىنا ةداهش ةجحلاو « ةجحلاب زوجي امنإ ءاضقلا نأل « اًضيأ

 يف نيدهاشلا قافتا ربتعيو ) :م :(هرصتخم)» يف - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 ةداع ىلع امهظفل قباطت اًظفل امهقافتاب دارملاو :ش (- هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ىنعملاو ظفللا

 . ةبهلا :امهدحأ لاق امك « عضولا قيرطب ىنعملا

 ) :م هلوقب كلذل - هللا همحر - فنصملا لثم مث « نمضتلا قيرطب ال ةيطعملا :رخآلا لاقو

 هللا همحر -ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع ةداهشلا لبقت مل نيفلاب رخآلاو فلأب امهدحأ دهش نإف

 اذإ فلألا ىلع لبقت ) :م :- هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبآ دنعو يأ :ش ( امهدنعو ) :م «-

 ء ةياور يف -هللا امهمحر- دمحأو هجو يف يعفاشلا لاق هبو :ش ( نيفلألا يعدي يعدملا ناك

 فالحلا اذه ىلعو يأ :ش ( ناتئاملاو ةئاملا اذه ىلعو ) :م ىرخألا فلألا قحتسيو فلحي :الاقو

 . نيتئاملاب رخآلاو ةئاملاب امهدحأ دهش اذإ

 ةقلطلاو ) :م فلحلاب ىرخألا ةئاملا قحتسي :- هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا لاقو

 « ةدحاو هتأرما قلط هنأب امهدحأ دهش اذإ فالخلا ىلع اذكو يأ :ش (ثالثلاو ةقلطلاو «ناتقلطلاو

 . تاقلط ثالث وأ نيتنث اهقلط هنأب دهش رخ ًآلاو

 ىلع اقفتا ) :م نيدهاشلا نأ يآ : ش (امهنا) :م :دمحمو فسوي يبأل يآ :ش ( امهل ) :م

 ىلع اقفتا امهنأ وآ يأ :ش ( ةقلطلا وأ ):م نيفلأب رخآلاو فلألاب امهدحأ ةداهش يف :ش ( فلألا

 دحأ يأ :ش ( امهدحا درفتو ) :م ثالثلاب وأ نيتقلطب رخآلاو ء ةقلطلاب امهدحأ ةداهش يف ةقلطملا

 . فلألاب امهتداهش يف امهدحأ نم فلألا ةدايز يهو :ش ( ةدايزلاب) :م نيدهاشلا

 ةدحاولا ةقلطلاو فلألا وهو :ش ( هيلع اعمتجا ام تبثيف ) :م ثالثلا وأ ةيناثلا ةقلطملا ةدايزو

 ال ينعي ثالثلاو ةيناشلا ةقلطلا ةدايزو رخآلا فلألا ةدايز يف وهو :ش (امهدحأ هب درفت ام نود ) :م

 امكو يآ:ش ( ةئامسمخلاو فلألاو فلألاك ) :ماذه مكح يآ :ش ( راصف) :م ةدايزلا كلت يف لبقت

 يعدي يعدم او ةئامسمخو فلألاب رخآلاو فلألاب امهدحأ دهشو « ةئام سمخو املأ ىعدا اذإ

 مالكلا ءيجيسو « ىنعمو < اًظفل فلألا ىلع نيدهاشلا قافتال فلألا ىلع ةداهشلا تلبق رثكألا

 . بيرق نع هيف
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 ؛ظفللاب دافتسي هنأل ؛ىنعملا فالتخا ىلع لدي كلذو اًظفل افلتخا امهنأ -هللا همحر- ةفينح يبألو

 امهنم دحاو لك ىلع لصحف « ناتنيابتم ناتلمج امه لب ‹ نيفلألا نع هب ربعي ال فلألا نأل اذهو

 امهدحأ دهش اذإو : لاق . لالا سنج فلتخا اذإ امك راصف « دحاو دهاش

 امهدحأ نأل :ش ( ًظفل افلتخا ) :م نيدهاشلا نأ :ش ( امهنأ:- هللا همحر - ةفينح يبألو ) :م

 ؛ىنعملا فالتخا ىلع لدي ) :م ظفللا ثيح نم فالتخالا يآ :ش ( كلذو ) :م عمتجم رخآلاو درف

 ىنعملا فالتخا ىلع ظفللا فالتخا ةلالد يأ :ش ( اذهو ظفللاب دافتسي ) :م ىنعملا نأل يأ :ش ( هنأل

 يآ :ش ( ناتنيابتم ناتلمج امه لب « نيفلألا نع هب ربعي ال فلألا نأل ) :م ظفللا نم دافتسي يذلا

 يف امك ربخو أدتبم وأ « لعافو لعف نم ةبكرملا ةلمجلا هب دري ملو « ورمعو ديزك ناتنيابتم ناتملك
 امک) :م اذه مکح :ش ( راصف ) :م لبقت الف :ش ( دحاو دهاش امھنم دحاو لک ىلع لصحف ) :م وحنلا

 امهدحأ دهش وأ رانيد ةئامب رخآلاو < مهرد فلأب امهدحأ دهش اذإ امك :ش ( لالا سنج فلتخا اذإ

 . ريعش ركب رخآلاو « ةطنح ركب

 . نيفلألا يف دوجوم فلألا : ليق نإف

 تبشي فيك نمضتلا تبثي ملاذإو « فلألا هنمض يف تبي نافلألا تبث اذإ معن : انلق

 تنأ : لاق هنأب رخآلا دهشو ةيلخ تنأ : هتآرمال لاق هنأب امهدحأ دهش ول هنأ ىرت الأ. نمضتلا

 . ىنعملا قفتا نإو « ءيش تبثي ال ةيرب

 لبقي فلأب دهشو نيفلأ ىعدا ول ام- هللا همحر - ةفينح يبأ لوق ىلع لكشي : ليق نإف
 ملو « ةداهشلاو ىوعدلا نيب ةقفاوملا ءاضقلا ةحص طرش نإ مم « (طوسبلا» يف هركذ « قافتالاب

 . دج وي

 نيب هقافتا بسح ىوعدلا ةحصل طرشب سيل ةداهشلاو ىوعدلا نيب ظفللا يف قافتالا : الق

 امهدحآ دهش ولو « لبقي هب هرارقإبادهشو لتقلا وأ بصخلا ىعدا ول هنأ ىرت الأ . نيدهاشلا

 ال اهنأ ىرت الأ « ظفلتلا دمتعت ةداهشلا نأل اذهو « لبقت ال بصغلاب رارقإلاب رخآلاو بصغلاب

 مزي الو « هاوعد لبقت ةباتكلا يف هاوعد ححص ول هنإف « ىوعدلا فالخب دهشآ لقت ملام لبقت

 ٠ . هللا همحر - ةفينح ابأ

 ‹ ةدحاو تعقوف اًباوج اهنم كلذ ناك ةدحاو تقلطف . اًنالث كسفن يقلط : اهجوز لاق اذإ

 ‹ لقألا نمضيف تباث كلذ يف رثكألا نأل « اًتالث عقي هنإف املأ قلاط تنأ : اهل لاق اذإ ام الو

 . ءيش هب تبثي الف ‹ دحاو هب دهش رثكألا نأل « كلذك هيف نحن اميف سيلو

 نيدهاشلا دحآ يأ :ش ( امهدحأ دهش اذإو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م
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 فلألا ىلع ةداهشلا تلبق ةئامسمخو املأ يعدي يعدملاو  ةئامسمخو فلاب رخآلاو فلاب

 ىلع امهدحأ تفطع ناتلمج ةئامسمخلاو فلألا نأل ؛ ىنعمو اًظفل امهيلع نيدهاشلا قافتال

 نوسمخلاو ةئاملاو ةئالاو فصنلاو ةقلطلاو ةقلطلا هريظنو « لوألا ررقي فطعلاو «ىرخألا

 نإو . نيفلألاو فلألا ريظن وهف « فطعلا فرح امهنيب سيل هنأل ؛رشع ةسمخلاو ةرشعلا فالخب

 هنأل ‹ ةلطاب ةئامسمخلاو فلألاب دهش يذلا ةداهشف ‹ فلألا الإ هيلع يل نكي مل : يعدملا لاق

 نم دب الف ءرهاظ بيذكتلا نأل فلألا ىوعد نع الإ تكس اذإ اذكو .هب دوهشملا يف يعدملا هبذك

 قافتال فلألا ىلع ةداهشلا تلبق ةئامسمخو املأ يعدي يعدملاو « ةئامسمخو فلاب رخآلاو فلأب ) :م

 تفطع ناتلمج ةئامسمخلاو فلألا نألو ؛ىنعمو اًظفل ) :م فلألا ىلع يأ :ش ( امهيلع نيدهاشلا

 يأ :ش ( هريظنو ) :م هيلع فوطعملا ررقي يأ:ش ( لوألا ررقي فطعلاو ‹ ىرخألا ىلع امهادحإ

 فصنو ةقلطب رخآلاو « ةقلطب امهدحأ دهش نأب :ش ( فصنلاو ةقلطلاو ةقلطلا ) :م روكذملا ريظنو

 ىلع هتداهش لبقي نيسمخو ةئامب رخآلاو « ةئامب امهدحأ دهش نأب :ش ( نوسمخلاو ةئاملاو ةئاملاو ) :م

 . ةئاملا ىلع كلذكو قافتالاب ةقلطلا

 رشع ةسمخب رخ لاو ةرشعب امهدحأ دهش اذإ ينعي :ش ( رشع ةسمخلاو ةرشعلا فالخب ) :م

 ةقفاوملا نأل - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع رشعلا تبثي ال ثيح رشع ةسمخ يعدملا ىعدا اذإ ينعي

 . ( فطعلا فرح امهنيب سيل هنأل ) :م دجوي ملو طرش نيظفللا نيب

 ريغ ةدحاو ةملك تناكف « فطعلا فرح ريغب ريكذت رشع ةسمخ نأل « نينيابتم اراصف :ش

 . ةقفاوملادجوي ملف « ةرشعلا

 يهف « دقعلا ىوعد يف ناك اذإ امأ . ادقع يعدملا عدي ملاذإ اميف هلك اذه : « ةياهنلا» يفو

 : لئاسم نامث

 ‹ علخلاو ‹ دمعلا مد نع حلصلاو « لام ىلع قتعلاو «نهرلاو «ةباتكلاو «ةراجإلاو « عيبلا

 فلألا ريظن وهف) :م ىلاعت هللا ءاش نإ بابلا اذه يف اًحورشم اذه لك ءيجيسو . . . حاكنلاو

 ةداهشلا لبقت ال ءنيفلأب دهش رخآلاو فلأب امهدحأ دهش اذإ ام ريظن روكذملا يأ :ش ( نيفلألاو

 . بيرق نع رم دقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع

 ةلطاب ةئامسمخلاو فلألاب دهش يذلا ةداهشف فلألا الإ هيلع يل نكي مل : يعدملا لاق نإو ) :م

 ناكف هل قيسفت دهاشلا بيذكتو :ش ( هب دوهشملا يف يعدملا هبذك ) :م دهاشلا نأل يأ :ش (هنأل؛

 . دحاو دهاش يقبف ¢ هتداهش ًالطبم

 ينعي :ش ( فلألا ىوعد نع الإ ) :م يعدملا يآ :ش ( تكس اذإ ) :م مكحلا يأ :ش (اذكو ) :م

 نم دب الف رهاظ بيذكتلا نأل ) :م تابثإلاب الو يفنلاب ال ةئام سمخلل ضرعتي ملو فلألا ىعدا
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 ءاهنع هتأربأ وأ ةئامسمخ تيفوتسا ينكلو «ةئامسمخو املأ يقح لصأ ناك : لاق ولو . قيفوتلا

 فلألاب امهتداهش تلبق ةئامسمخ هاضق امهدحأ لاقو « فلاب دهش اذإو :لاق هقيفوتل تلبق

 نعو . رخآ هعم دهشي نأ الإ درف ةداهش هنأل ةئامسمخ هاضق هنأ هلوق عمسي ملو « هيلع امهقافتال

 نيد ال نأ هتداهش نومضم ءاضقلا دهاش نأل ؛ ةئامسمخب يضقي هنأ -هللا ا همحر- فسوي يبأ

 رقي ىتح فلاب دهشي ال نأ كلذب ملع اذإ دهاشلل يغبنيو .لاق .انلق ام هباوجو « ةئامسمخ الإ

 نالجر :«ريغصلا عماجلا» يفو لاقو . ملظلا ىلع اًتيعم ريصي اليك ةئامسمخ ضبق هنآ يعدلا

 دق هنأ امهدحأ دهشف ‹ مهرد فلآ ضرقب لجر ىلع ادهش

 : هلوقب قيفوتلا ىلإ راشأو « ةداهشلا تلبق فقو ول ىتح دجوي ملو :ش ( قيفوتلا

 وأ ةئامسمخ تيفوتسا ينكلو ) :م دهش امك :ش ( ةئامسمخو الأ يقح لصأ ناك :لاق ولو ) :م

 . بيذكتلا لاوزل يأ :ش ( هقيفوتل تلبق ) :م ةئام سمخلا نع يأ :ش ( اهنع هتأربأ

 ةئامسمخ هاضق امهدحأ لاقو « فلاب ادهش اذإو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 قافتال يأ :ش ( هيلع امهقافت ال ) :م فلأب خسنلا ضعب يفو :ش ( فلألاب امھتداهش تلبق

 : لاق يذلا دهاشلا لوق يأ :ش ( هلوق عمسي ملو ) :م فلألا ىلع نيدهاشلا

 اذه :ش ( رخآ هعم دهشي نأ الإ ‹ درف ةداهش هنأل ةئامسمخ ) :م هاضق ينعي :ش ( هاضق هنإ ) :م

 . روهشملا وه

 نأ هتداهش نومضم ءاضقلا دهاش نأل ةلئامسمخب يضقي هنأ: - هللا همحر - فسوي يبأ نعو ) :م

 يور ام باوج يأ :ش ( هباوجو ) :م كلذ نم رثكأ تبثي نأ زوجي الف :ش ( ةئامسمخ الإ نيد ال

 هلاقاذك « درف ةداهش هنأل هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انلق ام ) :م - هللا همحر - فسوي يبأ نع

 بوجو ىلع اقفتا امهنإ : انلق ام هباوجو :- هللا همحر - لمكألا لاقو - هللا همحر - يزارتألا

 .ةلاحم ال بوجولا اولتي ءاضقلاو « ءاضقلاب امهدحأ درفتو « فلألا

 ينعي :ش ( كلذب ملع اذإ دهاشلل يغبنيو ) :م:- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ةئامسمخ ضيق هنأ يعدملا رقي ىتح فلاب دهشي ال نأ ) :م كلذب ملع اذإ ةئام سمح ءاضقب دهاشلا

 . قح ریغب هاوعدب هملعل :ش ( ملظلا ىلع اًتیعم ریصی الیک

 نيدلا لصأ ىلع دهشي نأ ءاضقلا ملعي يذلا دهاشلل لحي ال :ثيللا يبأ عماج» يفو

 . قح ريغب ىعدي ىعدملا نأب هملعل

 دق هنأ امهدحأ دهشف مهرد فلأ ضرقب لجر ىلع ادهش نالجر : ؛ريغصلا عماجلا» يفو لاق) :م
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 ركذو . انيبام ىلع ءاضقلاب امهدحأ درفتو هيلع امهقافتال ضرقلا ىلع ةزئاج ةداهشلاف « اهاضق

 . ءاضقلا دهاش بذكأ يعدملا نأل هللا همحر رفز لوق وهو لبقن ال هنأ: انباحصأ نع يواحطلا

 دهش اذإو : لاق . لوبقلا عني ال هلثمو ‹ ضرقلا وهو لوألا هب دوهشملا ريغ يف باذكإ اذه :انلق

 دنع اوعمتجاو « ةفوكلاب رحنلا موي هلتق هنأ نارخآ دهشو « ةكمب رحنلا موي اديز لتق هنأ نادهاش

 نيقيب ةبذاك امهادحإ نأل؛ نيتداهشلا لبقي مل « مكاحلا

 نأ نم :ش ( انيب ام ىلع ءاضقلاب امهدحأ درفتو « هيلع امهقافتال ضرقلا ىلع ةزئاج ةداهشلاف « اهاضق

 . نيدهاشلا دحأ د رفتب هتبثي ءاضقلا

 امهدحأ دهش «عماجل ا» ةلاسم يف نأ اهلبق اهركذ يتلا ةلأسملا نيبو عماجلا ةلأسم نيب قرفلاو

 . نيدلا ضعب ءاضقب دهش « اهلبق يتلا يفو نيدلا لك ءاضقب

 نيدلاو ضرقلا يف ينعي :ش ( لبقت ال هنأ: انباحصأ نع - هللا همحر - يواحطلا ركذو ) :م

 . هل قيسفت وهو :ش ( ءاضقلا دحاش بذكأ يعدملا نأل «- هللا همحر - رفز لوق وهو ) :م اًعيمج

 وهو لوألا هب دوهشملا يأ :ش ( ضرقلا وهو لوألا هب دوهشملا ريغ يف باذكإ اذه :انلق ) :م

 وهو « هيلعاميف هبذكأ هنأل بيذكتلا دجو اغنإو < هل وهو بیذکتلا هقح يف دجوي مل « ضرقلا

 . ( لوبقلا عنمب ال هلثمو ) :م لوألا هب دوهشملا ريغ وهو « ءاضقلاب ةداهشلا

 نإو ‹ امهتداهش لبقت مهرد فل يعدملا ىعدا اذإ « رانيد ةئامو فلأب دهش ول اذهلو :ش

 . ٠ عماجلا »يف راشأ هيلإ . ةئاملا يف يعدملا امهبذك

 :م ًالثم ارمع نا يآ :ش ( هنآ نادهاش دهش اذإو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 لبقي مل مكاحلا دنع اوعمتجاو ةفوكلاب رحنلا موي هلتق هنأ نارخآ دهشو « ةكمب رحنلا موي اديز لشق)

 .( نيقيب ) :م ارهاظ :ش ( ةبذاك ) :م نيتداهشلا ىدحإ نأل يأ :ش ( امهادحإ نال نيتداهشلا

 رخآلاو لتقلاب امهدحأ دهش ولو :«ةريخذلا» ىفو « - هللا همحر - ىعفاشلا لاق هبو :ش

 هب دوهشملا فلتخاف « لعفلا ريغ لوقلاو « لوق رارقإلاو لعف لتقلا نأل لبقت ال لتقلاب رارقإلاب
 . لوألا لعفلا ريغ يناثلا لعفلا نأل ؛ ناكملاو نامزلا يف افلتخاو لتقلاب ادهش ول اذكو

 ةلأسم يف الإ «لوبقلا عني ناكملا وأ نامزلا فالتخا لعف ىلع ةداهش لكو : «ينغملا» يفو

 :امهدحأ لاقف ‹ هيلع ادهش ينارصن يف دمحم نع- هللا همحر - متسر نب دواد اهرکذ ةدحاو

 يلصي امهدحأ لاق وأ ارهش رماع ينب دجسم ىف ىلصي رخآو ارهش ةدئاز ینب دجسم یف یلصی

 . مالسإلا ىلع هربجأو امهتداهش زيجأ لاق ماشلاب يلصي هتيأر : امهدحأ لاقو هش ةفوكلاب

 ةلاكولاو قاتعلاو قالطلاو ءارشلاو عيبلا يف ناكم ا وأ نامزلا يف امهفالتحا : «يفاكلا» يفو
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 مل « ىرخألا ترضح مث « اهب ىضقو امهادحإ تقبس نإف . ىرخألا نم ىلوأب امهادحإ تسيلو

 ىلع ادهش اذإو : لاق . ةيناثلاب ضقتتنت الف اهب ءاضقلا لاصتاب تحجرت دق ىلوألا نأل « لبقت

 قرس هنآ لجر

 يفو : لوبقلا عني ال ‹ فذقلاو ‹ ةلاوحلاو ةلافكلاو ةءاربلاو ضرقلاو نيدلاو نهرلاو ةيصولاو

 ‹ هوحنو عيبلاك الوق ناك نإ هب دوهشملا نأ هيف لصألاو عني « حاكنلاو لتقلاو بصغلاو ةيانجلا

 . عنيال ناكملا وأ « نامزلا يف امهفالتخاف

 بصغلاكالعف هبدوهشملا ناك نإو رركيو داعي ام لوبقلا نأل ؛ ةياور يف دمحأ هاورو

 وهو ‹ لعف نيدهاشلا روضحو لوق هنإف ‹ حاكنلاك هتحص طرش لعفلا نكل الوقوأ « هوحنو

 نامز يف لعفلا ريغ ناكم وأ نامز يف لعفلا نأل ‹ لوقلا عني ناكملاو نامزلا يف امهفالتخاف طرش

 . هب دوهشملا فلتخاف هريغ ناكم وأ

 يف امهفالتخا: هتياور رهاظ يف :- هللا همحر - دمحأآو - هللا همحر - : يعفاشلا لاقو

 رقأ : رخآلا لاقو « سيمخلا موي اهقلط هنآ امهدحأ دهش اميف الإ عيمجلا يف عني ناكمل ا وأ نامزلا

 ءاضقلا نأل ةيناثلاب ضقني الف امهريغو حاكنلاو عيبلا يف اذكو . لبقي هنإف « ةعمجلا موي اهنقالطب

 . نيعضوم يف نوكي ال دحاو صخش لتق ذإ . اتمض يناثلا نالطبب ءاضق لوألاب

 يضاقلا امهلأسف « ناكملاو تقولا نايب نع عيبلا دهاش تكس ول : «ىرغصلا ىواتفلا» يفو

 . كلذ ظفح افلكي مل امهنأل ؛امهتداهش لبقي كلذ ملعن ال : الاقف

 عمسي ال ملف : لاقيامع باوج اذه نأ نكي :ش ( ىرخألا نم ىلوأب امهادحإ تسيلو ) :م

 .امهدحأ ىضاقلا

 ‹ حجرملا مدعل ىرخألا ةداهشلا نم ىلوأب نيتداهشلا ىدحإ ىلإ امهادحإ تسيلو :لاقف

 ىضقو يأ :ش ( اهب ىضقو ) :م نيتداهشلا ىدحإ يأ :ش ( امهادحإ تقبس نإف ) :م كلذك ناك نإف

 . ( ىرخألا ترضح مث ) :م اهب يضاقلا

 رضقتنت الف اهب ءاضقلا لاصتاب تحجرت دق ىلوألا نأل ؛ لبقت مل ) :م ىرخألا ةداهشلا يأ :ش

 اهب مکحgلا لصتا ثیح ًارهاظ تحص دقو «لوألاب مكحلا يفاني ةيناشلاب مكحلا نأل :ش (ةيناثلاب

 ىلع هيرحت عقوف سجن امهدحأ « نابوث هعم لجر هریظنو تناك امك تیقبف « بذکلاب ضقتنی

 الف مكح هب لصتا لوألا نأل « هيف ةالصلا زوجي ال رخآلا ىلع هيرحت عقو مث « هيف ىلصو امهدحأ

 . رخآ يرحتب ضقتني

 قرس هنأ لجر ىلع دهش اذإو ) :م «ريغصلا عماجلا» يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م
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 يبأ دنع اذهو . عطقي مل روث رخآلاو «ةرقب: امهدحأ لاق نإو ‹ عطق اهنول يف افلتخاو « ةرقب

 ناهباشتي نينول يف فالتخالا: ليقو. اعيمج نيهجولا يف عطقي ال: الاقو .-هللا همحر- ةفينح

 يف ةقرسلا نأ امهل .ناولألا عيمج يف وه: ليقو ضايبلاو داوسلا يف ال ‹ ةرمحلاو داوسلاك

 ؛ىلوأ لب بصغلاك راصو « ةداهشلا باصن لعف لك ىلع متي ملف «ءاضيبلا يف اهريغ ءادوسلا

 نم يلايللا يف لمحتلا نأل؛ نكمن قيفوتلا نأ هلو .ةثونألاو ةروكذلاك راصف« مهأ دحلا رمأ نأل

 نإو عطق ) :م ءارفص اهنأب : رخآلا لاقو « ءادوس اهنإ : امهدحأ لاق نآب :ش ( اهنول يف افلتخاو ةرقب
 :م روث قرس هنإ : رخآلا لاقو يأ :ش ( روث رخآلاو ) :م ةرقب قرس هنأب يأ :ش ( ةرقب :امهدحأ لاق

 . ( هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو «عطقي مل)

 لاقو ‹ -هللا مهمحر- ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو :ش ( اًعيمج نيهجولا يف عطقت ال : الاقو ) :م

 ةرقب قرس اذإ اميف هيبحاصو -هللا همحر- ةفينح ىبأ نيب فالخلا اذه : -هللا همحر- يشاترمتلا

 ءءادوس وأ ءاضيب ةرقب ةقرس ىعدا اذإ امأ « طقف

 ةقرس ىعدا اذإ اميف فالخلا اذكو نيدهاشلا دحأ بذك نأل « اعامجإ امهتداهش لبقتال

 لبقي ناكملاو نامزلا يف افلتخا نإف « يزورم : رخآلا لاقو « يورهامهدحأ ‹طقف بوث

 . عامجإلاب

 ) :م رهظت ةديدشلا ةرمحلا نأل :ش ( ةرمحلاو داوسلاك ناهباشتي نينول يف فالتخالا : ليقو ) :م

 يبأ نيب فالتخالا يأ :ش ( وه :ليقو ) :م ًالصأ ناهباشتي ال امهنأل :ش ( ضايبلاو داوسلا يف ال

 نأ «طوسبملا» يف ركذو :ش ( ناولألا عيمج يف ) :م - هللا امهمحر- هيبحاصو - هللا همحر-ةفينح

 . حصألا يف فالخلا ىلع لكلا

 يف ةقرسلا نأ ) :م -هللا همحر- دمحمو ¢ - هللا همحر- فسوي يبأل يأ :ش ( امهل ) :م

 الف هب دوهشملا يف فالتخا الف :ش ( ةداهشلا باصن لعف لك ىلع متي ملف « ءاضيبلا يف اهريغ ءادوسلا

 . اهنول يف افلتخاو ةرقب بصخلا دهش ينعي :ش ( بصغلاك راصو ) :م لبقي

 . تاهبشلاب طقسي دق انه تباثلاو

 يف افلتخا ول امك «ىلوأ رحلا يف عني نألف «لاملا يف ةداهشلا لوبق عنم امل فالتخالا نألو

 . ةرياغملا يف :ش ( ةثونألاك ةروكذلاو راصف ) :م ةميقلا ردق

 نم يلايللا يف لمحتلا نأل نكمم قيفوتلا نأ ) :م - هللا همحر- ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م
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 ضايبلاو« هرصبي اذهو بناج نم داوسلا نوکیف «دحاو يف ناعمتجي وأ ناهباشتی نانوللاودیعب

 ‹ هنم برق ىلع راهنلاب هيف لمحتلا نأل ؛بصغلا فالخب هدهاشي رخآلا اذهو « رخآ بناج نم
 . هبتشي الف هنم برقلاب كلذ ىلع فوقولا اذكو. ةدحاو ىف ناعمتجي ال ةثونألاو ةروكذلاو

 (ناهباشتي نانوللاو ) :م ديعب نم ةداهشلا لمحتو « يلايللا يف نوكت تاقرسلا رثكأ اذإ :ش ( ديعب

 : هلوقب كلذ نيب نانوللا يأ :ش ( ناعمتجي وأ ) :م ةرفصلاو ةرمحلاك :ش

 يآ :ش ( اذه رخآ بناج نم ضایبلاو ‹ هرصبي اذهو بناج نم داوسلا نوكيف دحاو يف ) :م

 . هآر امم دھشی دحاو لکو :ش ( ہدهاشی ) :م رخآلا

 . ءاضيب الو ءادوس ال اًقلبأ : اهل لاقي ‹ ةفصلا هذه ىلع ةرقبلا تناك ول : ليق نإف

 الإ فرعيال نم قح يفامأ . نينوللا فرعي نم قح يف نكلو حمل كلذك «معن : تلق

 اذإ امك «لوبقلا بجو انكم قفاوتلا ناك اذإو . «طوسبملا» ىف اذك نوللا كلذ هدنع نوكي امهدحأ

 : نيهجو نم ثحب هيفو : -هللا همحر- لمكألا لاقو «دحاو ببس يف انزلا دوهش فلتحخا

 ال هنودل لاتحي دحلاو « عطقلا وهو « دحلا بابسأ لايتحال انه اه قيفوتلا بلط نأ : امهدحأ

 . هتابثإل

 «تاهبشلاب تبثي مل اميف هب حرصي مل ام ربتعب سیل « اتم ناک نإو قیفوتلا نأ : يناثلاو
 . اهبردي امیف هرابتعا نکی فیکف

 ‹ هلقن انفلك ام فالتخا يف ناك ول ذإ هتابثإل الايتحا ناك اغنإ كلذ نأ : لرألا نع باوجلاو

 ناك اذإ امأو . ال وأ هب عطقت اباصن ناك له ملعيل قورسملا ةميق نايبك « ةداهشلا بلص نم وهو

 تابثإل الايتحا سيل هيف قيفوتلا رابتعاف < هلاثمأو قراسلا بايث نولك هلقن انفلکي مل ام فالتخا يف

 . هب هتوبث ناکمإلل ‹ دحلا

 نم سيل هنأ نيبتف ‹ كلذب يضاقلا امهفلك ام ةرقبلا نول نايب نعاتكس رل امهنأ ىرت الأ

 نافلكي امهنإف « ةثونألاو ةروكذلا فالخب « مكحلا سلجم ىلإ هلقن انفلكي ملو « ةداهشلا بلص
 هنب يناثلا نعو . دقعلا بلص يف فالتخا ناكف « امهفالتخاب فلتخت ةميقلا نأل « كلذب لقنلا

 يف ناك اميف ربتعي قيفوتلاب حيرصتلا لاقي وأ « قيفوتلا ناكم رابتعا سايقلا نأل « سايقلا باوج
 . اذه هيف نكي مل اميف هناكمإو ةداهشلا بلص

 راهنلاب هيف لمحتلا نال) :م هلوق وهو بصغلا ةلأسم نع باوج اذه :ش (بصغلا فالخب) :م

 :م ًابلاغ هيف نوكي بصغلا ذإ « راهنلاب نوكي بصغلا يف ةداهشلا لمحت نأل يأ :ش (هنم برق ىلع

 يف ناعمتجي ال) :م امهنإف امهب فالتخالا نم هب ادهشتسا امع باوج :ش (ةلونألاو ةروكذلاو)

 نيدهاشلا نألو « ةداع ناويح يف يأ :ش (هبتشي الف هنم برقلاب كلذ ىلع فوقولا اذكو .ةدحاو
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 ‹ ةئامسمخو فلاب ىرتشا هنا رخآ دهشو ‹ فلاب نالف نم ًادبع یرتشا هنا لجرل دهش نمو : لاق
 دوهشملا فلتخاف نمثلا فالتخاب فلتخيو« دقعلا وهو ببسلا تابثإ دوصقملا نأل٬ ةلطاب ةداهشلاف

 وه يعدملا ناك اذإ كلذكو .هيدهاش دحأ بذكي يعدملا نألو ‹ دحاو لك ىلع ددعلا متي ملو ‹ هب

 ةباتكلا كلذكو . انيب ال امهرثكأوأ نيلالا لق يعدملا يعدي نأ نيب قرف الو « عئابلا

 سفن يف امهيف امهفالتخا ناكف ‹ امهفالتخاب فلتخت ةميقلا نأل « ةثونألاو ةروكذلا نايب نافلكي

 ةداهشلا

 ًادبع ىرتشا هنأ لجرل دهش نمو) :م (ريغصلا عماج لا »يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش (لاق) :م

 . (ةلطاب ةداهشلاف ‹ ةئامسمخو فلاب ىرتشا هنأ رخآ دهشو ٠ فلأب نالف نم

 امهدحآ دهش نإو : هلوق دعب ةلأسملا هذه ركذ بسانملا ناك : -هللا همحر- يزارتألا لاق :ش

 ‹ببسلا تابثإ دوصقملا نأل) :مدقعلا ىوعد يف هذهو « لام لا ىوعد يف ةلأسملا كلت : تلق

 نأل :ش (دحاو لك ىلع ددعلا متي ملو هب دوهشملا فلتخاف « نمثلا فالتخاب فلتخيو «دقعلا وهو

 . عني ددعلا ناصقن اذكو « ةداهشلا لوبق عنمي هب دوهشملا فالتخا

 يف ةلأسملا ةروص :ش (هيدهاش دحاأ بذکی) :م كلذ ىلع رخآ لیلد :ش (يعدملا نألو) :م

 ىلع يعدي لجرلا يف لاق هنآ -هللا همحر- ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم :اريغصلا عماجلا»

 «ةئامسمخو فلأب ًادهاش هيلع ميقيف « عيبا عئابلا ركنيف ةئامسمخو فلأب دبعلا اذه هعاب هنأ لجر

 . لطاب اذه : لاق « فلاب ًادهاشو

 يعدي نأ نوب قرف الو ‹ عئابلا وه يعدملا ناك اذإ) :م ةلطاب ةداهشلا اذکو يآ :ش (كلذكو) م

 نع «ةيريهظلا دئاوفلا» يفو « رثكأ وأ نيلالا لقآ ىعدا ءاوس ينعي :ش (امهرثكأ وأ نيلالا لقا يعدملا

 نوكي دق دحاول ءارشلا نأل « لبقي :-هللا همحر- يدنقرمسلا مساقلا يبأ ديهشلا مامإلا ديسلا

 ءارشلا ىلع ىضقنا دقف « نمثلا يف داز مث ىرتشا نآب « ةئامسمحخو فلاب ريصي مث « فلاب

 . ببسلا تابثإ دوصقملا نأ وهو :ش (انيب امل) :م دحاولا

 [ر] « عيبلاك لدبلا فالتخاب فلتخي ةباتكلا دقع نأل ؛ عيبلاك يأ :ش (ةباتكلا كلذكو) :م
 مد ىلع حلصلاو « لام ىلع قاتعإلاو « قالطلاو « علخلاو « ةباتكلاو « عيبلا : لئاسم عست انه

 . ةراجإلاو ‹ حاكنلاو نهرلاو « دمعلا

 عماجلا» يف -هللا همحر- دمحم هركذام لقن نأ دعب -هللا همحر- يزارتألا لاقو
 ةباتكلا ىلإ -هللا همحر- فنصلملا راشأو . قالطلا ركذي مل هنأل « لئاسم نامث هذهو :ريغصلا

 . ةيئاثلا يه ةباتكلاو ىلوألا ةلأسملا وه عيبلاف « عيبلا ركذ نأ دعب ةباتكلا كلذكو : هلوقب
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 تبي ال قتعلا نأل؛ىلوملا وه ناك اذإ اذك . رهاظف دبعلا وه يعدملا ناك نإ دقعلا وه دوصقملا نأل

 دمعلا مد نع حلصلاو ‹ لام ىلع قاتعإلاو علخلا اذكو . ببسلا تابثإ دوصقملا ناكف « ءادألا لبق

 نإو .هيلإ ةسام ةجاحلاو دقعلا تابثإ دوصقملا نأل ‹ لتاقلا وأ دبمعلا وأ ةآرملا وه ىعدملا ناك اذإ

 وفعلا تبث هنأل ‹ هوجولا نم انركذ اميف نيدلا ىوعد ةلزنمب وهف « رخآ بناج نم یوعدلا تناک

 نهرلا يفو نيدلا يف ىوعدلا يقبف « قحلا بحاص فارتعاب قالطلاو قتعلاو

 دقعلا يعدي هنأل ‹ دبعلا نم ىوعدلا ناك ذإ عيبلا ةلزنمب :-هللا همحر- «ناخ يضاق» يفو

 ناك نإ) :م ةباتكلا دقع يأ :ش (دقعلا وه دوصقملا نأل) :م : هلوقب -هللا همحر- فنصملا هيلإ راشأ

 عيبلا يف امك ةباتكلا لدب يف نادهاشلا فلتخا اذإ ةداهشلا لبقت الف :ش (رهاظف دبعلا وه يعدملا

 . ءارشلاو

 نأل ؛ ىلوملا وه ) :م يعدملا يأ :ش ( ناك اذإ ) :م ةداهشلا لبقت ال اذكو يأ :ش (اذکو ) :م

 وهو ةباتكلادقعب الإ نوكي ال ةباتكلا لدبو « ةباتكلا لدب اذإ لبق يأ :ش ( ءادألا لبق تبثي ال قتعلا

 هيلإ راشآ علخلا لئاسملا نم ةثلاثلاو دقعلا يأ :ش ( ببسلا تابثإ دوصقملا ناكف ) :م : هلوق ىنعم

 قاتعإلاو) :م هلوق وه اهنم ةعبارلاو جوزلا ركنأو علخلا ةأرملا تعدا نأب :ش ( علخلا اذكو ) :م هلوقب

 :م ثالثلا لئاسملا هذه يف مكحلاف :ش ( دمعلا مد نع حلصلاو ) :م هلوق وه ةسماخلاو :ش ( لام ىلع

 يف ةأرملا وه يعدملا ناك نإو يأ :ش ( دبعلا وأ ) :م ةباتكلا ةلأسم يف :ش ( ةأرملا وه يعدملا ناك اذإ)

 الف دمعلا مد نع حلصلا ةلأسم يف لتاقلا وه يعدملا ناك نإو يأ :ش ( لتاقلا وأ ) :م علخلا ةلأسم

 تبثيل دقعلا تابثإ ىلإ يأ :ش ( هبلإ ةسام ةجاحلاو دقعلا تابثإ دوصقملا نأل ) :م ةثالثلا هذه يف ءافخ

 . هيلع ءانب وفعلاو قاتعلاو قالطلا

 لاق نأب « صاصقلا يلوو جوزلاو ىلوملا وهو :ش ( رخآ بناج نم ىوعدلا تناك نإو) :م

 فلآ ىلع كتعلاخ : جوزلا لاقو فلألا يعدي دبعلاو « ةئام سمخو فلأ ىلع كتقتعأ : ىلوما

 لتاقلاو ةئامسمخو فلأ ىلع كتحلاص : صاصقلا يلو لاقو « فلألا يعدت ةأرملاو « ةئامسمخو

 وهو لدبلا وهو نيدلا ىوعد لثم ىوعدلا تناك يآ :ش (نيدلا ىوعد ةلزنب وهف) :م فلألا يعدي

 نم انركذ اميف) :م صاصقلا يلوو جوزلاو ىلوملا رارقإب وفعلاو قالطلاو قتعلا عوقول لدبملا
 نيفلأ ىعدا اذإو قافتالاب ةئامسمخو ًافلأ ىعدا اذإ فلألا ىلع لبقي هنأ نم ةروكذملا :ش (هوجولا

 نم ةثالثلا هوجولا ربتعي نيلاملا لق ىعدا نإو امهل ًافالخ -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع لبقت ال

 :ش (قحلا بحاص فارتعاب قالطلاو قتعلاو وفعلا تبث هنأل) :م امهنع توكسلاو بيذكتلاو قيفوتلا

 :م هلوق يه ةسداسلا ةلأسملاو لدبلا وهو :ش (نيدلا يف ىوعدلا يقبف) :م يلولاو جوزلاو قتعملا وهو

 . ةئامسمخو فلاب رمآلاو فلألاب نيدهاشلا دحآ دهش اذإ يأ :ش (نهرلا يفو)
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 نإو ‹ ىوعدلا نع ةداهشلا تيرعف ‹ نهرلا يف هل ظح ال هنأل ؛لبقي ال نهارلا وه يعدملا ناك نإ

 ‹ عيبلا ريظن وهف ةدملا لوأ يف كلذ ناك نإ ةراجإلا يفو ‹نيدلا ىوعد ةلزنمب وهف نهترملا وه ناك

 فلاب زوجي هنإف ‹ حاكنلا اماف:لاق . نيدلا ىوعد وهف رجلا وه يعدملاو ةدملا يضم دعب ناك نإو

 ءاًضيأ حاكنلا يف لطاب اذه :الاقو . اًتاسحتسا

 يف هل ظحال) :م نهارلا نأل يأ :ش (هنأل) :م ةداهشلا :ش ( لبقي ال نهارلا وه يعدملا ناك نإ) :م
 تناكف « ةديفم ريغ هاوعد تناك نيدلا ءاضق لبق نهرلا درتسي نأ هل نكي مل امل هنأل :ش (نهرلا

 . لبقت الف :ش (ىوعدلا نع ةداهشلا تيرعف) :م هلوق ىنعم وهو نکی مل نأک

 نيلاملا لقأب ىضقي :ش (نيدلا ىوعد ةلزنمب وهف نهترملا وه) :م يعدملا يآ :ش (ناك نإو) :م

 . ًاعامجإ

 نوكي نأ يغبنيف دوقعلا رئاسك أدقع ناكف لوبقلاو باجيإلاب الإ تبثي ال نهرلا : ليق نإق

 نم ىوعدلا تناك نإو ءارشلا وأ عيبلا يف امهفالتخا ةلرنمب لاملا ردق يف نيدهاشلا فالتحا

 . نهترملا

 فالخب « ءاش ىتم نهارلا دري نأ هل ناك نهترملا قح يف مزال ريغ نهرلا دقع ناك امل :انلق

 نأل « نهترملا بناج يف نيدلا ىوعد رابتعالا ناكف « ءاش ىتم نهرلا دادرتسا هل سيل هنأل نهارلا

 ًاعبتو « امض فلألاب نهرلا تبثيو « نويدلا رئاس يف امك ةنيبلا لبقتف نيدلاب نوكي ال نهرلا
 ةراجإلا يف ناك اذإ ةداهشلا فالتخا يآ :ش (ةراجإلا يفو) :م : هلوق يه ةعباسلا ةلأسملاو «نيدلل

 :م ةعفنملا ءافيتسا لبق :ش (ةدملا لوأ يف) :م ءاعدالا ليوأت ىلع ىوعدلا يأ :ش (كلذ ناك نإ) :م

 فلتخا دقو « دقعلا تابثإ دوصقملا نأل « عيبلا يف امك ةداهشلا لبقت ال ينعي :ش (عيبلا ريظن وهف)

 نأ لاحلاو يآ :ش (يعدملاو) :م ةعفنملا ءافيتساو :ش (ةدملا يضم دعب ناك نإو) :م لدبلا فالتخاب

 يعدملا

 ةجاح ال ذإ « رثكألا ىعدا اذإ نيلاملا لقأب يضقيف لاملا يأ :ش (نيدلا ىوعد وهف رجآلا وه) :م

 لامي افارتعا هنم كلذ ناك ةدملا ىضم دعب رجأتسملا وه ىعدملا ناك نإو « دقعلا تابثإ ىلإ انه

 . امهفالتخا وأ نيدهاشلا قافتا ىلإ ذشنيح هيف ةجاح الف « فرتعا ام هيلع بجيف « ةراجإلا
 : هلوق يه ةيناثلا ةلأسملاو

 ‹ هيف دوهشملا فلتحخا اذإ ينعي :ش (حاكنلا اماف) :م : -هللا همحر- ةفينح يبأ يأ :ش (لاق) :م

 (اناسحتسا فلاب زوجي) :م حاكنلا نإف يأ :ش (هنإف) :م ةئامسمخو فلأب رخآلاو فلأب امهدحأ لاقف

 . نيدلا ىوعد يف امك :ش

 ةداهشلا لبقت الف ينعي عيبلا يف لطاب وه امك ينعي :ش (اضيأ حاكنلا يف لطاب اذه :الاقو) :م
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 يف فالتخا اذه نأ امهل . - هللا امهمحر - ةفينح يبأ لوق عم فسوي يبأ لوق يلامألا يف ركذو

 يف لاما نأ - هللا همحر - ةفينح يبألو . عيبلا هبشأف ببسلا نيبناجلا نم دوصقملا نأل ؛دقعلا

 اذإ مث ‹ تبشيف لصألا وه اميف فالتخا الو ‹ كلملاو جاودزالاو لحلا هيف لصألاو « عبات حاكنلا

 يف امهرثكأ وأ نيلاملا لقا ىوعد يوتسيو « هيلع امهقافتال لقألاب ىضقي عبتلا يف فالتخالا عقو

 ‹ حيحصلا

 ( - هللا امهمحر- ةفينح يبأ لوق عم فسوي يبأ لوق «يلامألا» يف ركذو) م. حاکنلاب يضقي الو

 نع ىوعدلا يف ركذو : «ريغصلا عماجلا حرش» يف -هللا همحر- ناخ يضاق نيدلا رخف لاق :ش

 يبألو يأ :ش (امهل) :م -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق عم -هللا همحر- فسوي يبأ لوق «يلامألا»

 فلاب حاكنلا نأل :ش (دقعلا يف فالتخا اذه نأ) :م -هللا همحر- دمحمو -هللا همحر- فسوي

 . ةئامسمخو فلأب حاكنلا ريغ

 هبشأف) :م ةداهشلا لوبق عني بسلا يف فالتحخالاو :ش (ببسلا نيبناحلا نم دوصقملا نأل) :م

 اذك « لبقت الف نيفلأب رخآلاو . فلأب امهدحآ دهش نأب هيف نادهاشلا فلتخا اذإ امك :ش (عيبلا

 كلمو رهم ةيمست الب حصي اذهلو :ش (عبات حاكنلا يف لاما نأ :-هللا همحر- ةفينح يبأالو) :م اذه

 ال عئابلا يف فالتخالاو ءخألاو « معلاك « لاملا يف فرصتلا كليب ال نم حاكنلا يف فرصتلا

 . لصألا يف فالتخا بجوي

 :ش (لحلا) :م حاكنلا يف لصألا نآ هريرقت ذخأ ليلد اذه حاكنلا يف يأ :ش (هيف لصألاو) :م

 نوصل رهملا موزلو كلذك هتيعرش نأل ‹ عضبلا كلم وه :ش (كلملاو جاودزالاو) :م عضبلا لح وه

 لصألا وه اميف) :م نيدهاشلل :ش (فالتخا الو) :م ًاناجم اهيلع طلستلاب لاذبتسالا نع رطخلا لحل ا

 . لصألا يأ :ش (تبثيف

 يأ :ش (هيلع امهقافتال) :م نيلام لا لقب يأ :ش (لقألاب ىضقي عبتلا يف فالتخالا عقو اذإ مث) :م

 نأب بيجأو « نيدهاشلا دحأل بيذكت اذه نأب هيلعاوضرتعاو . لقألا ىلع نيدهاشلا قافتال

 وهو لصألا يف بيذكتلا بجوي ال هيف بيذكتلاو « لالا وهو « دوصقب سيل اميف بيذكتلا
 .دقعلا

 لاق : -هللا همحر- لمكألا لاق :ش (امهرشكأ وأ نيلاملا لقأ ىوعد يوتسيو) :م

 ةملك باوصلاو ٠« وأ » ةملكبامهرشكأ وأ نيلاملا لقأ ىوعد يوتسيو : -هللا همحر-فنصلا

 . ىهتنا « يوتسي ةلالدب واولا

 واولاب اهلك خسنلا نإف «كلذك سيلو « ضرتعا كلذكف ٠٠ وأ » ةملكب ةخسن يف ناك : تلق

 لاق امع ًازارتحا :ش (حيحصلا يف) :م ةدمعلا يه يتلا -هللا همحر- ءالعلا يخيش ةخسن يف ىتح
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 ‹ عامجإ يعدملا وه جوزلا ناك اذإ اميفو ةيعدملا يه ةأرملا تناك اذإ اميف فالتخالا : ليق مث

 يف فالتخالا ليقو . دقعلاب الإ سيل هدوصقمو «لاملا نوكي دق اهدوصقم نأل؛ لبقت ال هنأ ىلع

 . هانركذ ام هجولاو ‹ حصأ اذهو نيلصفلا

 بهذ هيلإو « نيدلا يف امك نيلاملا رثكأب ىوعدلا نوكي نأ بجو نيدلاك ناك امل هنأو « مهضعب

 . هللا همحر- ةمئألا سمش

 اميفو ةيعدملا يه ةأرملا تناك اذإ اميف) :م هيبحاصو ةفينح يبأ نيب يأ :ش (فالتخالا: ليق مل) :م

 . ( عامجإ يعدملا وه جوزلا ناك اذإ

 فالتخالا نوکیف :ش (دقعلا الإ سيل هدوصقمو لام لا نوكي دق اهدوصقم نأل لبقي ال هنآ یلع) م

 . لوبقلا عني هيف

 « ًاعيمج :ش (نيلصفلا يف) :م هيبحاصو ةفينح يبأ نيب فالخلا يأ :ش ( فالتخالا :ليقو) :م

 ةفينح يبأ نيب فالخلا يأ :ش (حصأ اذهو) :م ةآرملاو لجرلا حاكنلا يعدم ناك اذإ اميف ينعي

 . حصأ ًاعيمج نيلصفلا يف هيبحاصو -هللا همحر-

 يف فالحلا اوركذي مل مهنأ اط ًارظن حصأ اذهو هلوق يفانلو : -هللا همحر- يزارتألا لاقو

 لبقتال : اولاق لب « جوزلا وه يعدملا ناك اذإ اميف «يواحطلا حرشا»و ؛ريغصلا عماجلا حرش»

 . ىهتنا ‹ دقعلا يف عقو فالتخالا نأل ةداهشلا

 ركذ مدع مزلتسيال «يواحطلا حرش»[و] ريغصلا عماجلا حرش» يف مهركذ مدع : تلق

 اذه نأ امهل :هلوق دنع نيفرطلا ليلد يف ركذ ام ىلإ هب راشأ :ش (هانركذ ام هجولاو) :م مهريغ

 . هركذام رخآ ىلإ . . دقعلا يف فالتخا
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 ثرإلا ىلع ةداهشلا يف لصف

 الو اهذخاي هناف ‹ هدي يف يه يذلا اهعدوأو اهراعا هيبأل تناك اهنأ راد ىلع ةنيب ماقأ نمو : لاق

 ثراولل هب ىضقيال ثروملل كلملا تبث ىتم هنأ هلصأو .هل اًتاريم اهكرتو تام هنأ ةنيبلا فلكي

 يبأل افالخ -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع هل اًتاريم اهكرنو تام هنأ دوهشلا دهشي ىتح

 كلاب ةداهشلا تراصف ثروملا كلم . ثراولا كلم نإ: لوقي وه «-هللا همحر- فسوي

 ددجتم ثراولا كلم نإ: نالوقي امحو ثارولل هب ةداهش ثروملل

 (ثرإلا ىلع ةداهشلا يف لصف) :م

 ةقلعتملا ةداهشلا ماكحأركذ الز < ثرإلا ىلع ةداهشلا مكح نايب يف لصف اذه يآ :ش

 . عئاقولا ىضتقم بسحب « تيملاب ةقلعتملا ةداهشلا ماكحأ ركذي عرش ءايحإلاب

 اهنأ راد ىلع ةنيب ماقأ نمو) :م :ريغصلا عماجل ا يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش (لاق) م

 ذحخأي ةنيبلا ماقأ يذلا يعدملا نإف يآ :ش (اهذخاي هنإف « هدي يف يه يذلا اهعدوأو اهراعأ هيبأل تناك

 ًاثاریم اھکرتو تام) :م هابآ نأ يأ :ش (هنأ) :م اودهشي يأ :ش (ةنيبلا فلكي الو) :م ةنيبلا هذهب رادلا

 . جيرختلا فالتخا ىلع نكل « عامجإلاب اذه: «ةيريهظلا دئاوفلا» يفو . هنبال يأ :ش (هل

 ىلإ ثروملا نم لاقتنالاو رجلا طارتشاب ثاريملا يف لوقي ال -هللا همحر- فسوي وبأف

 رجلا ركذ ناطرتشي اناك نإو- هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأو « ةنيبلا لوبق يف ثراولا

 اه امأ . هل اثاريم اهكرتو تام تيما ثراو ىعدملا اذه :ةداهشلا دنع دهاشلا لوقي نأب « لاقتنالاو

 عدوتسملا دي نأل « ةئيبلا نم ماقأ اب يعدملا ىلإًادي هثرول تبثأ يعدملا نأل اطرتشي ملانه
 كلذك ناك ولو « هدي يف رادلاو تام هابأ نأب ةنيبلا ماقأ هنأك راصف « ريعملاو عدوملا دي «ريعتسملاو

 يأ :ش (هنأ) :م ثرإلا ىلع ةداهشلا مكح لصأ يآ :ش (هلصاو) :م . اذه اذكف ةلوبقم ةنيبلا تناك

 ىتح) :م كلملا كلذب هل مكحي ال يأ :ش (ثراولل هب ىضقي ال ثروملل كلملا تبث ىتم) :م نأشلا

 اذهل يآ :ش (هل اثاريم) :م ةكرت كرت يأ :ش (اهكرتو تام) :م ثروملا نأ يأ :ش (هنآ دوهشلا دهشي

 اذه : ش (-هللا همحر- فسوي يبأل افالخ «-هللا امهمحر-دمحمو ةفينح يبأ دنع) :م ثراولا

 يبأ دنع لاقتنالاو رجلا ىلإ جاتحي ثاريملاب ةداهشلا نأ وهو « روكذمل ا لصألا ىلع ينبم فالخلا

 يآ لوقي وه - هللا همحر -فسوي يبأ دنع كلذ ىلإ جاتحت الو - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح

 :لوقي فسوی وبآ

 دريو بيعلاب دري اذهلو هفالح ةثارولا نوكل :ش (ثروملا كلم ثراولا كلم نإ :لوقي وه ) :م

 . (ثراولل) :م كلم اب يأ :ش (هب ةداهش ثروملل كلملاب ةداهشلا تراصف) :م كلذك ناك اذإو هب هيلع

 يف ددجتم ثراولا كلم نإ: نالوقي) :م -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح وبأ يأ :ش (امهو) :م
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 ةقدص ناك ام ينغلا ثراولا لحيو « ةثورىملا ةيراجلا يف ءاربتسالا هيلع بجي ىتح نيعلا قح يف

 توملا تقو ثروىملا كلم مايق ىلع ةداهشلاب ىفتكي هنآ الإ « لقنلا نم دب الف ‹ ريقفلا ثروملا ىلع

 تدجو دقو . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع هدي مايق ىلعاذكو ةرورض لاقتنالا توبشل

 كلذ ىنغأف «هدي ماقم ةمئاق رجاتسملاو عدوملاو ريعتسملا دي نأل باتكلا ةلاسم يف ديلا ىلع ةداهشلا

 تزاج هيدي يف يهو تام نالف دي يف تناك اهنآ اودهش نإو . لقنلاو رجلا نع

 ينغلا ثراولا لحيو « ةثوروملا ةيراجلا يف ءاربتسالا) :م ثراولا ىلع يأ :ش (هيلع بجي ىتح نيعلا قح
 نم دب الف « ًاددجتم هكلم ناك املف « ًاينغ ثروملا ناك نإو :ش (ريقفلا ثروملا ىلع ةقدص ناك ام

 كرتو تام هنإ: دوهشلا لوقي نأب :ش (لقنلا نم دب الف) :م هلوق ىنعم وهو ءادتبا هل كلملا تابثإ

 . ًاتبثم لاحلا باحصتسا نوكي الئل اذهل ًاثاريم ءيشلا اذه

 نم دب ال امهدنع ينعي ‹ لقنلا نم دب ال :هلوق نم ءاشتسا اذه :ش (ةداهشلاب ىفتكي هنأ الإ) :م

 ‹ةرورض لاقتنالا توبثل توما تقو ثرىملا كلم مايق ىلع) :م اهب ىفتكي ةداهشلا نأ الإ لقنلاو رجلا

 كلم دي ريصت ذئنيح ديلا نأل « توما دنع هدي مايق ىلع ةداهشلاب ىفتكي يأ :ش (هدي مايق ىلع اذكو
 . نامضلاب

 عئادولا نم هدنع ناك ام يطعيو هبابسأ يوسي نأ توملا هرضح نم لاح نم رهاظلا نأل

 نأب ليصحتلاب ةنومضم ريصت تانامألاو هكلم هدي يف ام نأ رهاظلاف نيبي مل اذإف « بوصغلاو

 اذه تبث اذإو . هب نامضلا بجي ةعتم وهو ظفحلا كرت ذئنيح هنأل « نالف ةعيدو اهنأ نيبي ملو تام

 ةنيبلا فلكي الو اهذخأي هنإف « هدي يف يذلا اهعدوأ وأ اهراعأ هيبأل تناك اهنآ راد ىلع هنيب ماق نل

 . قافتالاب هل ًاثاریم اهک رتو تام هنآ

 مايق نألف امهدنع امأو . ةداهشلا يف رجلا بجوي ال هنألف :-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع امأ

 نع هركذن ام ىلإ ةراشإ اذه :ش (ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع) :م رجلا نع ينخي توملا دنع ديلا

 . كلم دي بلقنت توملا دنع يديألا نأل : هلوقب بيرق

 اهركذ يتلا ةلأسملا يهو باتكلا اذه يأ :ش (باتكلا ةلاسم يف ديلا ىلع ةداهشلا دجو دقو) :م

 هنأ :لصاحلاو ءاهرخآ ىلإ . . . هيبأل تناك اهب راد ىلع ةنيب ماقأ نمو : هلوقب لصفلا بيقع

 ريعتسملا دي نأل) :م هلوقب اههجو نايب ىلإ راشأو ء اهيلع قفتم ةلأسملا هذه نأ ىلإاذهب راشأ

 يأ :ش (هدي ماقم ةمئاق) :م رجأتسملا ديو يأ ميجلا رسكب :ش (رجاتسملاو) :م لادلا حتفب :ش (عدوملاو

 نع) :م توملا دنع هدي مايق ىلإ :ش ( كلذ ىنغأف) :م هيبأل تناك اهنأ ةنيب ماقأ يذلا يعدملا بأدي

 . (لقنلاو رجلا

 تزاج « هيدي يف يهو تام نالف دي يف تناك) :م رادلا هذه نأ يأ :ش (اهنأ اودهش نإو) :م
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 ةنومضم ريصت ةنامألاو نامضلا ةطساوب كلم دي بلقنت توملا دنع يديألا نأل « ةداهسشلا

 اهنآ دهشن يح لجرل اولاق نإو .توملا تقو هكلم مايق ىلع ةداهشلا ةلزنمب راصف « ليهجتلاب
 ديلا نأل؛ لبقت اهنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو . لبقت مل رهشأ ذنم يعدملا دي يف تناك

 نم ذخألاب اودهش اذإ امك راصف ءاذه اذكف ‹ لبقت هكلم تناك اهنأ اودهش ولو« كلم اك ةدوصقم

 ةيضقنم ديلا نأل ؛لوهجمب تماق ةداهشلا نآ امهلوق وهو رهاظلا هجو .يعدملا

 ‹ هيبأ دي يأ «نالف دي يف تناك اهنآ اودهش نإو »هلوق : -هللا همحر- يزارتألا لاق :ش (ةداهشلا

 يف تناك اهنآ اودهش نإو لاق ثيح «ريغصلا عماجلا حرش» يف -هللا همحر- ديهشلا ردص حرصو

 (نامضلا ةطساوب كلم دي بلقنت توملا دنع يديألا نأل) :م ؛ ةداهشلا تزاج هدي يف يهو تام هيبأ دي

 دي تناك نإف ةنامأ دي وأ كلم دي نوكي نأ امآ اولخي الف توملا تقو ديلاب هل اودهش امل مهنأل :ش

 بصغ دي ريصت ةنامأ تناك نإو « نامضلاب كلم دي ريصت بصغ دي تناك نإو « كش الف كلم

 يأ :ش (راصف) :م كلم دي ريصيف :ش (ليهجتلاب ةنومضم ريصت ةنامألاو) :م هلوق ىنعم وهو ليهجتلاب

 تبثيف :ش (توملا تقو هكلم مايق ىلع ةداهشلا ةلزنم) :م توم لا تقو هدي يف تناك اهنأب دهاشلا لوق

 ‹ ةيضقنم ديب اودهش مهنأل « لبقت ال اهنآ :نسحملا نع يورو . ةرورضلاب ةثرولا ىلإ لقنلا
 . رم امل لبقت اهنأ حصألاو

 يأ ثاريملا باب نم تسيل يه ذإ « ًادارطتسا ةلأسملا هذه ركذ :ش (:يح لجرل اولاق نإو) :م

 « رخآ لجر اهاعداف ‹ ىح لجر دي ىف رادلا تناك اذإ ىنعي « ىح لجرل دوهشلا لاق نإو

 تيملل اردهش ول مهنأل < «يح) هلوقب دیقو هل اهنآ اودهشف هل اهنإ : اولاقف ‹ هدي يف رادلا تسيلو
 :ش (يعدملا دي يف تناك اهنأ دهشن) :م : هلوقب ديقو عامجإلاب لبقت توملا تقو هدي يف تناك اهنآب

 ذنم) :م هلوقو «(-هللا همحر- ناخ يضاق» يف اذك « عامجإلاب لبقت هل تناك اهنأ اودهش ول مهنأل

 . ةداهشلا هذه يأ :ش (لبقت مل) :م هركذي مل اميف تباث فالخلا نأل « همدعك هدوجو :ش (رهشأ

 نأ ىلإ ىقبي تبث اذإ :ش (كلملاك ةدوصقم ديلا نأل؛ لبقت اهن :-هللا همحر- فسوي يبأ نعو) :م

 اذإ امك) :م اذه :ش (راصف اذه اذکف ‹ لبقت هکلم تناک اهن اودھش ولو) :م ديلا يف اذكف ديزملا دجوي

 يذلا هيلع يعدملا اهذخأو « يعدملا يف تناك اهن اودهش ول ينعي :ش (يعدملا نم ذخألاب اودهش

 دي يف تناك اهنأب هيلع ىعدملا رقا اذإ اذكو < يعدملا ىلإ رادلا درتو ةداهشلا لبقي ديلا بحاص وه

 . باتكلا يف ركذ ام ىلع درت يعدملا

 ةداهشلا نأ) :م : -هللا امهمحر-دمحمو ةفينح يبأ لوق يأ :ش (امهلوق وهو رهاظلا هجو) :م

 ةمئاقب تسيلو « لاحلا يف ةلئاز يعدملا دي ينعي « ةلئاز يأ :ش (ةيضقنم ديلا نأل ؛ لوهجمب تماق
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 مولعم هنأل كلملا فالخب ؛لوهجلا ةداعإب ءاضقلا رذعتف ‹ نامضو ةنامآو كلم ىلإ ةعونتم يهو

 ديلا يذ دي نألو درلا بوجو وهو مولعم همكحو مولعم هنأل؛ ذخألا فالخبو «فلتخم ريغ

 يعدملا ىلإ تعفد هيلع ىعدملا كلذب رقأ نإو ةنياعملاك ربخلا سيلو « هب دوهشم يعدملا ديو نياعم
 يعدم ا دي يف تناك اهنأ رقأ هنأ نادهاش دهش نإو .رارقإلا ةحص عنق ال ةبرقملا يف ةلاهجلا نأل؛

 .مولعم وهو رارقأإلا انه اه هب دوهشملا نأل « هيلإ تعفد

 :ش (نامضو ةنامأو كلم ىلإ ةعونتم) :م ديلا يآ :ش (يهو) :م رهاظلا رابتعاب كلملا ىلع لمحت ىتح

 ةلوهجم تناك كلذك ناك اذإف

 كلما فالخب) :م ةلاهجلا مايق عم اهتداعإب مكحلا رذعت :ش (لوهجلملا ةداعإب ءاضقلا رذعتف) م

 ام فيك :ش (درلا بوجو وهو مولعم همكحو مولعم هنأل ؛ذخألا فالخبو ‹ فلتخم ريغ مولعم هنأل

 . ناک

 دوهشم يعدملا ديو ‹ نياعم ديلا يذ دي نألو) :م «درت ىتح تذخأ ام ديلا ىلع»: مالسلا هيلع لاق

 . ربخ ةداهشلاو :ش (هب

 ةنياعملا نأل « حجار نياعملاو تناك امدعب ديلا لاوز لامتحال :ش (ةنياعملاك ربا سيلو) م

 ظفل خسنلا نم ريثك يف سيل لاق ىلوأ ملعلل ابجوم ناك امف « نظلا هيلع ةداهشلاو ملعلا بجوت

 ؛يعدملا ىلإ تعفد) :م يعدملا دي يف تناك رادلا نأب رقآ يآ :ش (هيلع ىعدملا كلذب رقأ نإو) :م لاق

 بجي ءيشب نالفل رقأ ول امك هنايب هيلع بجي لب :ش (رارقإلا ةحص عنمت ال هب رقملا يف ةلاهجلا نأل

 . هنایب هيلع

 نأل؛هيلإ تعفد يعدملا دي يف تناك اهنأ) :م رقآ هيلع ىعدملا يأ :ش (رقآ هنأ نادهاش دهش نإو) م

 هب رقملا وه لوهجملاو « مولعم رارقإلا وهو هب دوهشملا يأ :ش (مولعم وهو رارقإلا انه اه هب دوهشملا

 . رارقإلا ةحصل ةعنامب تسيل هيف ةلاهحجلاو
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 ةدامشلا ىلع ةداجشلا باب

 ةجاحلا ةدشل ناسحتسا اذهو « ةهبشلاب طقسي ال قح لك يف ةزئاج ةداهشلا ىلع ةداهشلا : لاق

 ىلع ةداهشلا زجت مل ولف ‹ ضراوعلا ضعبل ةداهشلا ءادأ نع زجعي دق لصألا دهاش ذإ « اهيلإ

 ةهبش اهيف نأ الإ« ترثك نإو ةداهشلا ىلع ةداهشلا انزوج اذهلو . قوقحلا ءاوتإ ىلإ ىدأ ةداهشلا

 ‹ لامتحا ةدايز اهيف نأ ثيح نم وأ « ةيلدبلا ثيح نم

 ةداهشلا ىلع ةداهشلا باب) م

 عرف ةداهشلا ىلع ةداهشلا تناك الو ةداهشلا ىلع ةداهشلا مكح نايب يف باب اذه يأ:ش

 . عرفلا ىلع مدقم لصألا نأل ريخأتلا تقحتسا لوصألا ةداهش

 ةزئاج ةداهشلا ىلع ةداهشلا ) :م : ؟هرصتخما يف - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 -هللا همحر - دمحأ لاق هبو « صاصقلاو دودحلا ريغ هب دارأ :ش ( ةهبشلاب طقسي ال قح لك يف

 . لوق يف - هللا همحر - يعفاشلاو

 يعفاشلا لاق هبو « هريغ وأ ًادح ناك ءاوس قوقحلا لك يف لبقي :- هللا همحر - كلام لاقو

 ةدشل ناسحتسا) :م ةداهشلا ىلع ةداهشلا زاوج يآ :ش ( اذهو ) :م حصألا يف - هللا همحر-

 نكمتي نسلألا اهتلوادت اذإ رابخألا ذإ اهيف ةهبشلا نكمتل اهزاوجي يتأي سايقلاو :ش (اهيلإ ةجاحلا
 :م اًتاسحتسا تزوج اهنأل ةبايثلا اهيف يرجت ال ةدابعلاو ةدابع ةداهشلا ءادأ نألو ناصقنو ةدايز اهيف

 ولف ) :م. ةبيغلاو رفسلاو توملاك :ش ( ضراوعلا ضعبل ةداهشلا ءادأ نع زجعي دق لصألا دهاش ذإ )

 يآ :ش ( اذهلو) :م اهکالهو اهعايض يآ :ش ( قوقحلا ءاوتإ ىلإ ىدأ ةداهشلا ىلع ةداهشلا زجت مل

 نإو ةداهشلا ىلع ةداهشلا انزوج ) :م ةداهشلا ىلع ةداهشلا زاوج مدع دنع قوقحلا ءاوتإ لجألو

 . تدعب نإو ةداهشلا ىلع ةداهشلا ىأ :ش ( ترثك

 ال لاحم لدبلا نأل :ش ( ةيلدبلا ثيح نم ةهبش ) :م ةداهشلا يف نكل يأ :ش ( اهيف نأ الإ ) :م

 نآ يغبني ةيلدبلا ىنعم اهيف ناك ول ليق نإف «كلذك هذهو « لصألا نع زجعلا دنع الإ هيلإ راصي
 ‹ زوجي نيعرف نيدهاشو لصأ دهاشب ىضق ول يضاقلا نإف «عرفلاو لصألا نيب عمجلا زوجي ال
 . «يفاكلا» يف هركذ « مميتلاو ءوضولا يف امك زوجي ال فلخلاب لصألا نيب عمحجلا ليمكتو

 هب دوهشملاو ‹ لوصألا ةداهش يه عورفلا ةداهشف هب دوهشملا يف يه اغنإ ةيلدبلا نأب :بيجأ

 نعألدب عورفلا ةداهش نكي مل كلذك ناك اذإو « يعدملا هيعدي ام هونياع ام وه لوصألا ةداهشب

 فوطعم :ش ( لامتحا ةدايز اهيف نأ ثيح نم وأ ) :م عورفلاب لوصألا مامتإ عني ملف لوصألا ةداهش

 ةداهش يف نإف « لامتحا ةدايز اهيف نإ ثيح نم ةهبش اهيف نأ ينعي « ةيلدبلا ثيح نم هلوق ىلع
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 . صاصقلاو دودحلاك تاهبشلاب ئردني اميف لبقت الف دوهشلا سنجب هنع زازتحالا نكمأ دقو

 عبرألا الإ زوجي ال :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو . نيدهاش ةداهش ىلع نيدهاش ةداهش زوجتو

 يلع لوق انلو .نینآرملاک راصف«دحاو دهاش ماقم نامئاق نیدهاش لک نأل ؛ نانئا لصأ لک ىلع

 ‹ نيلجر ةداهش الإ لجر ةداهش ىلع زوجي ال:- هنع هللا يضر -

 :م. مهبذك ةمهت ةدايز عم ةمهتلا كلت عورفلا ةداهش يفو « ةمصعلا مدعل بذكلا ةمهت لوصألا

 تاهبشلاب ءىردني اميف لبقت الف) :م لصألا دوهشب ينعي :ش (دوهشلا سنجب هنع زارتحالا نكمأ دقو)

 . صاصقلا يف ال دودحلا يف انقفاوي لوق يف -هللا همحر- يعفاشلاف :ش (صاصقلاو دودحلاك

 اذك يضاق نأ نيدهاش ةداهش ىلعادهش ول نيدهاشلا نأ :«طوسبملا »يف ركذ : ليق نإف

 . نالف ةداهش دري یتح لبقت فذق يف ًادح ًانالف برض

 ال يذلا اغنإو < تاهبشلاب تبثي اع ىضاقلا لعفو دحلا سفن ال ىضاقلا لعف هب دوهشملا : اتلق

 بجوم ببسب سيل فذقلا دح يضاقلا ةماقإو ةبوقعلا بجومل باني الإ تاهبشلا عم تبثي

 .ةبوقعلل

 . ؟ةبوقعلا قيرطب ةداهشلل طقسم دحلا ةماقإ نأ سيلا : ليق نإق

 . فذفلا وهو دحلل بجوملا ببسلا وه ام نوكيف « دحلا مامت نم ةداهش در نكلو ال : الق

 عبرألا الإ زوجي ال: -هللا همحر- يعفاشلا لاقو ‹ نيدهاش ةداهش ىلع نيدهاش ةداهش زوجتو) م

 ‹-هللا همحر-يكلاملا كلم ا دبع لاق هبو « عبرألا نم نادهاش يأ :ش (نانثا لصأ لك ىلع

 ةجح متت الف :ش (دحاو دهاش ماقم نامئاق نيدهاش لک نال) م «-هللا همحر- ينزملا هراتخاو

 . امهتداهشب ءاضقلا

 ‹بيرغ اذه :ش (نیلجر ةداهش الإ لجر ةداهش ىلع زوجي ال -هنع هللا يضر- يلع لوق انلو) م

 يف -هللا همحر-قازرلا دبع هاور ام -هنع هللا يضر- يلع نع يور يذلاو ‹ تبثی مل ينعي

 هللا يضر- يلع نع هدج نع هيبأ نع نيسح نع يملسألا ىيحي يبأ نب ميهاربإ انربخأ « هفنصم»
 . < نالجر الإ تيم ا ةداهش ىلع زوجي ال » : لاق -هنع

 -هنع هللا يضر- يلع نع مهبتك يف انباحصأ یور ام انلو -هللا همحر- يزارتألا لاقو

 ًايلع نأ : كلذب لالدتسالا هجو« نيلجر ةداهش الإ لجر ةداهش ىلع نيلجر ةداهش زوج هنأ

 نآ طرتشي ملو ‹« رخآ لجر ةداهش ىلع ‹ لجر ةداهش ىلع نيلجر ةداهش زوج -هنع هللا يضر-

 نع ةريمض نب نيسح نع يملسألا ييحي يبآ نب ميهاربإ قيرط نم (۳۳۸ /۸) «فنصملا» يق قازرلا دبع هاور (۱)

 . ًادج فيعض وهو يملسألا هيف هدانسإو . اًقوقوم - ىلع نع هدج نع هدج نع هیبآ
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 لبقت الو . لبقتف ‹ رخآ قحب ادهش مل قحب ادهش امهف قوقحلا نم لصألا ةداهش لقن نألو
 نم قح هنألو- هللا همحر- كلام ىلع ةجح وهو انيور امل دحاو ةداهش ىلع دحاو ةداهش

 دهشأ: عرفلا دهاشل لصألا دهاش لوقي نأ داهشإلا ةفصو ةداهشلا باصن نم دب الف ‹ قوقحلا

 بئانلاك عرفلا نأل هسفن ىلع يندهشأو اذكب يدنع رقأ نالف نب نالف نآ دهشأ ينآ يتداهش ىلع

 يضاقلا دنع دهشي امك دهشي نأ دب الو رم ام ىلع ليكو تلاو ليمحتلا نم دب الف هنع

 ىلعاعيمج نيعرفلا ةداهش زاوج ىلع هقالطإ [. . .]ةدح ىلع ناعرف لصأ لك ءازإب نوكي
 هيف : تلق . عامجإلا لحم لحف هفالخ هنع هللا يضر يلع ريغ نع دري ملو « ‹ نيلصألا ةداهش

 ةداهشلا زاوج قيرط ذإ قوقحلا نم قح ينعي :ش (قوقحلا نم لصألا ةداهش لقن نألو) :م . لمأت

 :م ةداهشلا باصن لمكف :ش (رخآ قحب ادهش مث قحب ادهش امهف) :م ةداهشلا لقن ةداهشلا ىلع

 . باصنلا لامكل :ش (لبقتف)

 :م هنع هللا يضر يلع لوق نم يأ :ش (انيور امل دحاو ةداهش ىلع دحاو ةداهش لبقت الو) :م

 يف لاق هنإف :ش (-هللا همحر- كلام ىلع ةجح) :م -هنع هللا يضر -يلع لوق يأ :ش (وهو)

 يف ركذ نکلو «دحاولا ةداهش ىلعدحاولا ةداهش زوجي :-هللا همحر- كلام لاقو :انبتك

 يلع لوق نوكي فيك كلذك ناك اذإف « «ةيلحلا يف ركذاذكو ‹ زوجيال: «ةيكلالا رهاوج»

 -هللا همحر- دمحأ لوق ىلع هنآ : «ةيلحلا» يفو -هللا همحر- كلام ىلع ةجح -هنع هللا يضر-
 يتبلا نامثعو يربنعلا نسحلا نب هللا دبعو يرصبلا نسحلاو ةمربش نب هللا دبعو ىليل يبأ نباو

 ماقم مئاق عرفلا نأل «دحاولا لصألا ةداهش دحاو ةداهشب تبثي .-هللا مهمحر- قاحسإو

 ذإ :ش (ةداهشلا باصن نم دب الف « قوقحلا نم قح) :م ةداهشلا لقن نألو يأ :ش (هنالو» :م لصألا

 . هنم دب الف طرش باصنلا

 :عرفلا دهاشل لصألا دهاش لوقي نأ داهشإلا ةفصو) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 بئانلاك عرفلا نأل هسفن ىلع يندهشأو اذكب دنع رقأ نالف نب نالف نأ دهشأ ينأ يتداهش ىلع دهشأ

 ‹ ةقيقح هنع ًابئان ناك ول هنأل « هنع بئان لقي ملو « بئانلاك لاق اغإو « لصألا نع يأ :ش (هنع

 نع نيعرفو دحاو لصأ ةداهشب يضقي نأ يضاقلل نآ هنايب لصأو « نيعرف دنع عمجل ا زاج امل

 نيب عمجلا زوجيال امك فلخلاو لصألا نيب عمجلا زاج امل ةقيقح ًابئان عرفلا ناك ولو . رخآ لصأ

 ةجح ريصت اغنإ ةداهشلا ىلع ةداهشلا نأل :ش (ليكوتلاو ليمحتلا نم دبالف ) :م مميتلاو ءوضولا

 لصأللا نع ليكو عرفلاو « ليمحتلا نم دب الف « :ش (ءاضقلا سلجم ىلإ ) :ملصألا ةداهش لقنب

 .دهاشلا هلمحتي ام لصف يف هلبق ىضم يذلا يأ :ش (رم ام ىلع) :م ليكوتلا نم دب الف

 دنع لصألا دهشي امك يأ :ش (يضاقلا دنع دهشي امك) :م لصألا يأ :ش (دهشي نأ دب الو) :م
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 هل لح هريغ رارقإ عمس نم نأل « زاج هسفن ىلع يندهشأ لقي مل نإو ءاضقلا سلجم ىلإ هلقنيل

 ىلع يندهشأ تالف نأ دهشأ ءادألا دنع عرفلا دهاش لوقيو دهشأ هل لقي مل نإو  ةداهشلا

 رکذو . هتداهش نم دب ال هنأل كلذب يتداهش ىلع دهشآ :يل لاقو ءاذکب هدنع رقأ االف نا هتداهش

 .اهطسوأ رومألا ريخو هنم رصقأو اذه نم لوطأ ظفل اهلو ليمحتلا ركذو لصألا ةداهش

 تنأ دهشأف اذكب يدنع رقأ نالف نب ًانالف نأ دهشأ ينإ لوقي نأب « لوقلا يف توافت الب يضاقلا

 سلجم ىلإ لصألا هدهشأ ام ىلإ عرفلا لقنيل يأ :ش (ءاضقلا سلجم ىلإ هلقنيل) :م يتداهش ىلع

 ىعدملارأ رقملا يأ :ش (هسفن ىلع يندهشأ ) :م عرفلا دنع لصألا يآ :ش (لقي مل نإو) :م يضاقلا

 ) :م ريغلا لقي مل نإو يأ :ش (:هل لقي مل نإو ءةداهشلا هل لح هريغ رارقإ عمس نم نأل زاج) :م هيلع

 . يلع :ش (دهشأ

 ًانالف نأ دهشأ ءادألا دنع عرفلا دهاش لوقيو) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (:لاق) :م

 (هتداهش نم دبال هنال كلذب يتداهش ىلع دهشآ يل لاقو «اذکب هدنع رقا انالف نآ هتداهش ىلع يندهشأ

 دعب ربخي مث هل دب الف لصألا ةداهش امآ :ش (ليمحتلا ركذو لصألا ةداهش ركذو) :م عرفلا ةداهش يأ

 . ليمحتلا وهو هتداهش هيلع عفن ام ةفصب كلذ

 هركذ يذلا نم يآ :ش (اذه نم لوطأ ظفل) :م ءادألا دنع عرفلا ةداهشل يأ :ش (اهلو) :م

 ًاالف نأ دهشأ يضاقلا دنع لوقي عرفلا نأ هريغو فاصخلا لاق امك وهو - هللا همحر- يرودقلا

 ىلع دهشآ نآ ينرمأو « هتداهش ىلع يندهشأو لالا نم اذك نالف ىلع نالفل نأ يدنع دهش

 ثيللا وبأ هراتخاو تائيش نامث ىلإ جاتحيف « نآلا كلذب هتداهش ىلع دهشأ انأو « هتداهش

 . -هللا همحر- يناودنهلا رفعج بأ هذاتسأو -هللا همحر-

 (اهطسوأ رومألا ريخو هنم رصقأو) :م يناولحلا هراتخاو تائيش سمخ باتكلا يف ركذ اميفو

 همحر- ثيللا وبأ هراتحخاو «نائيش هيف زاج اذكب نالف ةداهش ىلع دهشأ : عرفلا لوقي نأ اذهو :ش

 -هللا همحر- يسخرسلا ىوتف ىكح اذكهو -هللا همحر- يناودنهلا رفعج وبأ هذاتسأو -هللا

 . ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو « (ريبكلا ريسلا» يف -هللا همحر- دمحم ركذ اذكهو

 يف لوقي نأ وهو ءادألا يف تسو « داهشإلا يف تائيش ثالث يفكي هنأ فاصخلا ركذو

 يندهشأو « اذک نالف ىلع نالفل نآ يدنع دهشأف اذکب نالفل يدنع رقأ ًانالف نأ دهشأ داهشإلا

 مظن» يف هلاق ام ىنعم اذهو ءاذك نالف ىلع نالفل نأ ةداهش ىلع دهشأ انآ نآ الإ هتداهش ىلع

 . دودورم ءادألا لاح يف تسلابو « اهلمحل ثالث تائيشب يتؤيو ء«عماجلا

 مهئابآ ءامسأو لوصألا ءامسأ اوركذي نأ بجي عرفلا دوهش :«ىرغصلا ىواتفلا» يفو

 نادهشي ‹ امهتداهش ىلع انادهشأ امهفرعن نيلجر نأ دهشن : يضاقلل الاق ول قح مهدادجأو
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 ىلع دهشأ :هل لوقی یتح هتداهش ىلع عماسلا دهشی مل « هسفن ىلع نالف يندهشآ لاق نمو

 عورفلا ةداهشب هدنع ءاضقلا نأل دمحم دنع رهاظ اذهو . ليمحتلا نم دب ال هنأل يتداهش

 لقن نم دب ال هنأل ءامهدنعاذكو ‹ عوجرلا دنع نامضلا يف اوكرتشا ىتح اعيمج لوصألاو

 نأ الإ عرفلا دوهش ةداهش لبقت الو : لاق.ةجح وه ام ليمحت رهظيف « ةجح ريصتل لوصألا ةداهش

 ءادعاصف مايأ ةثالث ةريسم اوبيغي وأ لصألا دوهش تومي

 امهنأل ايمسي ىتح لبقت مل « امهل امسا فرعن ال :الاق وأ كل امهيمسن ال : يضاقلل الاقو ءاذكب

 . ةفرعم نعال ةفزاجم المحت

 ىلع دهشأ :هل لوقي ىتح هتداهش ىلع عماسلا دهشي ملء هسفن ىلع نالف يندهشأ : لاق نمو) :م

 لوصألاو عورفلا ةداهشب هدنع ءاضقلا نأل دمحم دنع رهاظ وه اذهو . ليمحتلا نم دب ال هنأل ؛ يتداهش

 هيلع دوهشملا نأ نامضلا يف مهكارتشا ينعي ش :(عوجرلا دنع نامضلا يف اوكرتشا ىتح ًاعيمج

 ىلع نامضلا فصنب يضقي نأ هانعم سيلف «عورفلا نيمضت نيبو لوصألا نيمضت نيب رايخلاب
 . بصاغلا بصاغ عم بصاغلاك اذه لب « عورفلا ىلع هفصنبو لوصألا

 نمض نإو بصغلا يف امك لوصألا ىلع نوعجري ال عورفلا نمض ول : ؛ةريخذلا» يفو

 . بصاغلا بصاغ ىلع عجر ىتح بصاغلا نمض ول فالخب عورفلا ىلع نوعجري ال لوصألا
 ال :-هللا همحر- فسوي يبأو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذكو يأ ش :(امهدنع اذكو) :م

 دنع ةصاخ « عورفلا لع نامضلا بجو ىتح عورفلا ىلإ ًافاضم ءاضقلا ناك نإ . ليمحتلا نم دب

 . ليمحتلا نم دب الف ًاعيمج عورفلاو لوصألا عوجر

 ريصتل لوصألا ةداهش لقن نم دب ال هنأل) :م مهليمحت نودب مهتداهش اولقني نأ عورفلل سيلو

 دجوي مل ليمحتلا ال ولو « ةجح وهام لمحت لقنلاب رهظي يأ ش :(ةجح وه ام ليمح رهظيف ءةجح

 نم هل دب ال لقنلاو « ةجح وهام اولمحت مهنأ نيبتي ىتح ةجح يضاقلا سلجم ىلإ لقنلاو لعفلا
 . ليكوتلاو ليمحتلا

 ًافوطعم نوكي نأ زوجيو . دبال :هلوق وهو « يفنلا باوج هنأل بصنلاب (رهظيف) :م : هلوق

 . رهظأ اذهو ريصيل : هلوق ىلع

 لصألا دوهش توم نأ الإ عرفلا دوهش ةداهش لبقت الو) - هللا همحر- يرودقلا يأ ( لاق ) :م

 رصقك رفسلا ةدمب ماكحألا قلعتل رفسلا ةدمب ةبيغلا ردق ش :(ادعاصف مايأ ةثالث ةريسم اوبيغي وأ

 همحر- ةفينح يبأ دنع قيرشتلا تاريبكتكو « فخلا حسم ءادتباو مومعلا يف راطفإإلاو ةالصلا

 لوق يف -هللا همحر- يعفاشلا لاق هب « مرحم الب ةأرملا جورخو « ةعمجلاو ةيحضألاو -هللا
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 دنع سمت اغنإو ةجاحلل اهزاوج نأل « مكحلا سلجم روضح هعم نوعيطتسي ال اًضرم اوضريوأ

 رقسلا ةدمو ةفاسملا دعب زجعملا نأل رفسلا انربتعا امنإو« زحجعلا ققحتي ءايشألا هذهبو . لصألا زجع

 همحر - فسوي يبأ نعو« مكحلا اذه ليبس اذكف ماكحألا نم ةدع اهيلع ريدأ ىتح اًمكح ةديعب
 ءايحإ داهشإلا حص هلهأ يف تيبي نأ عيطتسي ال ةداهشلا ةادأل ادغ ول ناكم يف ناك نإ هنأ - هللا

 . ثيللا وبأ ةيقفلا ذخأ هبو . قفرأ يناثلاو « نسحاأ لوألا اولاق . سانلا قوق

 مكحلا سلجم روضح) :م ضرما عم يآ ش :(هعم نوعيطتسي ال اضرم اوضرمي وأ) :م « ةياور يف دمحأ

 سايقلا نأ عم سانلا ةجاح لجأل ةداهشلا ىلع ةداهشلا زاوج نأل يأ ش :(ةجاحلل اهزاوج نال ؛

 . لصألا دوهش يآ ش :(لصألا زجع دنع) :م ةجاحلا يآ ش :(سمت امنإو) :م اهابأي

 ش :(رفسلا انربتعا امنإو ‹ زجعلا ققحتي) :م ضرملاو ةبيغلار توملا يهو ش :(ءايشألا هذهبو) :م

 ةديعب رفسلا ةدمو ةفاسملا دعب) :م زيجعتلا نم لعاف مسا ش :(زجعملا نأل) :م ةبيغلا يف رفسلا ةدم يأ

 :(ماكحألا نم ةدع) :م رفسلا ةدم ىلع يأ ش :(اهيلع ريدأ ىتح) :م مكحلا ثيح نم يأ ش :(امكح

 . لصألا دوهش ةبيغ مكح يآ ش :(مكحلا اذه لبس اذكف) :م نآلا اهانركذ يتلا يهو ش

 ش :(ادغ ول ناکم يف ناک نإ) :م یرقلا دهاشلا يآ ش :(هنآ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو) م

 سلجم نم حاورلا دعب ش :(هلهأ يف تيبي نأ عيطتسي ال ةداهشلا ءادأل) :م راهنلا ةركب بهذآ يأ

 ‹ لوق يف -هللا همحر- يعفاشلا لاق هيو« ش :(سانلا قوقحل ءايحإ داهشإلا حص) :م يضاقلا

 . ةياور يف -هللا همحر- دمحأو

 : كلام باحصأ ضعب لاقو « روضحلا همزلي ال ناكمب ناك ول : -هللا همحر- كلام لاقو

 عم اهنع لقني هنإف « ةأرملا الإ « الف ةثالثلاو نامويلا امأف « ةديعب ةبيغألاو دودحلا يف لقني ال

 . دلبلا يف اهروضح

 ناك اذإ ىتح « ناك ام فيك زوجي هنأ -هللا همحر- دمحم نع يور :(ةريخذلا» ىفو

 ةمئألا سمش لاقو « لبقت دجسملا كلذ نم ىرخأ ةياور يف عرفلاو « دجسملا ةياور يف لصألا
 عورفلا ةداهش : فاصخلل «يضاقلا بدأ حرش» يف -هللا امهمحر- يدعسلاو يسخرسلا

 يراتفلا» يف زوجي ال : ةفينح يبأ لوق ىلعو « امهلوق ىلع زوجي نأ بجي رصملا يف لوصألاو
 يف مهتداهش ىلع دوهشلاو ةداهشلا ىلع ةداهشلا لبقأ : -هللا همحر- دمحم لاق . «ىرغصلا

 . ةلع الو ضرم ريغ نم رصملا

 :(نسحا) :م مايأ ةثالثب ريدقتلا يأ ش :(لواألا) :م :-هللا مهمحر- خياشملا يأ ش :(اولاق) :م

 :(قفرأ) ۲ هللا همحر- فسوي يبأ لوق وهو ش :(يناثلاو) :م هيف ققحتي ًاعرش زجعلا نأل ش

 خياشملا نم ريثكو ش :( ثيللا وبأ هيقفلا ذخأ) :م يناثلابو يآ ش :(هبو) :م سانلاب ًاقفر هيف نأل ش
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 نادهاش دهش اذإ اذكو ءةيكزتلا لهأ نم مهنأل « زاج عرفلا دوهش لصألا دوهش لدع نإف : لاق
 نكل «هتداهشب ءاضقلا ثيح نم هل ةعفنم هيف نأ رمألا ةياغ انلق ال حص رخآلا امهدحأ لدعف
 نإو «هسفن قح يف لوبقم هلوق نإو فيك « هسفن ةداهش يف مهتي ال امك « هلثمب مهتي ال لدعلا

 ‹ مهلاح يف يضاقلا رظنيو .زاج مهليدعت نع اوتكس نإو : لاق . ةمهن الف هبحاص ةداهش تدر

 الإ ةداهش ال هنأل لبقت ال : - هللا همحر - دمحم لاقو . - هللا همحر - فسوي يبآ دنع اذهو

 . لبقت الف ةداهشلا اولقني مل ءاهوفرعي مل اذإف.ةلادعلاب

 .-هللا مهمحر-

 ش :(زاج عرفلا دوهش لصألا دوهش لدع نإف) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ ش :(لاق) :م

 لوصألا عورفلا لدع يأ « ةبئاغلا ىلع عفرلاب عرفلا دوهشو « ةيلوعفملا ىلع لصألا دوهش بصنب
 لهأ نم) م لصألا دوهش نال يأ ش :(مهنأل) :م -مهنع هللا يضر” ةعبرألا ةمئألا عامجإب زاج

 . مهريغ ةيكزتو مهتيكزت نيب قرف ال ذئنيحف ش :(ةيكزتلا

 لبق يضقيالو « لوصألا نع عورفلل يضاقلا لأسي: - هللا همحر- فاصخلا ركذو

 تہثت ال -هللا همحر- دمحم نعو ءةياورلا رهاظ يف مهتلادع تتبث مهولدع نإف « لاؤسلا

 ال لدعلا نأل ةياورلا رهاظ حيحصلا « مهسفنأ ةداهشب لبقت هيف نأل « عورفلا ليدعتب مهتلادع

 هب دارأ ش :(انلق ام حص رخآلا امهدحأ لدعف نادهاش دهش اذإ) :م مكحلا اذك يأ ش :(اذكو) :م

 يغبني لاقي نأ ةداهشلا رمأ نم هيف دري ام ةياغ يأ ش :(هيف نأ رمألا ةياغ) :م ةيكزتلا له نم هنأ هلوق
 ‹ هتداهشب ءاضقلا ثيح نم هل ةعفنم) :م هليدعت يف يأ هنيعت ببسب مهتم هنأل ‹ هليدعت حصي ال نآ

 عرفلا ليدعت حصي ال يأ ش :(:هلوق نإو فيك « هسفن ةداهش يف مهتي ال امك هلثمب مهتي ال لدعلا نكل

 هيلإ مضنا اذإ ىتح ش :(هبحاص ةداهش تدر نإو هسفن قح يف لوبقم) :م هلوق نآ لاحلاو لصألاب

 . ذئنيح ش :(ةمهت الف) :م كلذك رمألا ناك اذإو « امهتداهشب يضاقلا مكح « لودعلا نم هريغ

 :(زاج) :م لوصألا ليدعت نع عورفلا تكس نإو يأ ش :(مهلیدعت نع اوتکس نإو : لاق) :م

 رظني ينعي « لصألا دوهش لاح يف يأ ش :(مهلاح يف يضاقلا رظنيو) : :م عورفلا ةداهش يأ ش

 يبأ دنع) :م روكذملا اذهو يآ ش :(اذهو) :م عرفلا دوهش نع لصألا دوهش ةلادع نع يضاقلا

 . ( -هللا همحر- فسوي

 اذإ يأ ش :(اهوفرعي مل اذإف ء ةلادعلاب الإ ةداهش ال هنأل لبقت ال : -هللا همحر- دمحم لاقو) :م

 ال نم ىلعاودهش ول امك ش :(لبقت الف ةداهشلا اولقني مل) :م لوصألا ةلادع عورفلا فرعي مل
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 اذإو . مهيلع ىفخي دق هنأل ء ليدعتلا نود لقنلا مهيلع ذوخاملا نأ -هللا همحر - فسوي يبألو

 لصألا دوهش ركنأ نإو : لاق . اودهشو مهسفنأب اورضح اذإ امك ةلادعلا يضاقلا فرعتي اولقن

 . طرش وهو « نيربخلا نيب ضراعتلل تبثي مل ليمحتلا نأل ‹ عرفلا دوهش ةداهش لبقت مل ةداهشلا

 اناربخأ : الاقو ‹ مهرد فلاب ةينالفلا نالف تنب ةنالف ىلع نيلجر ةداهش ىلع نالجر دهش اذإو

 نیدهاش تاه :يعدملل لاقي هنإف « ال مأ هذه يهأ يردن ال :الاقو « ةأرماب ءاجف « اهنافرعي امهنأ

 ‹«تققحت دق ةبسنلاب ةفرعملا ىلع ةداهشلا نأل « ةنالف اهنأ نادهشي

| 
 دوهش ىلع بجاولا نآ يأ ش :(مهيلع ذوخأملا نأ: -هللا همحر- فسوي يبألو) :م هلقع نوفرعي

 ىلإ رمألا عجريف ش :(مهيلع ىفخي دق) :م ليدعتلا نأل يأ ش :(هنأل ليدعشلا نود لقنلا) :م عرفلا

 . يضاقلا

 نع لاؤسلا يف فلكتي يآ ش :(ةلادعلا يضاقلا فرعتي) :م مهتداهش يأ ش :(اولقن اذإو) م

 فرعتي : يضاقلا لاق ش :(اودهشو مهسفناب) :م لصألا دوهش يأ ش :(اورضح اذإ امك) :م مهتلادع

 :-هللا همحر- يدعسلا لاق؟ ال وأ لودع لوصألا نأ فرعنال : اولاق اذإو « اذه اذكف مهتلادع

 نع مهريغ نم لأسيو مهتداهش يضاقلا لبقي ال كربخن ال اولاق اذإف ءاوس كربخأل مهلوقو اذهو

 . حيحصلا وهو «لوصألا لاح

 ةداهش لبقت مل ةداهشلا لصألا دوهش ركنأ نإو) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ ش :(لاق) م

 وآاوتامو ةثداحلا هذه ىلع ةداهش انل ام : اولاق مهنأ ةلأسملا ىنعم «يفاكلا» يفو ش :(عرقلا دوهش

 ةداهش ىلإ تفتلي الف مهروضح عم امأ ةثداحلا هذهب مهتداهش ىلع نودهشي عورفلا ءاج مثاوباغ

 ربخو عورفلا ربخ نيب يأ ش :(نيربخلا نيب ضراعتلل تبثي مل ليمحتلا نأل) :ماوركني ملنإو عورفلا

 . عورفلا ةداهش ةحصل ش :(طرش) :م ليمحتلا يآ ش :(وهو) :م لوصألا

 ةداهش ىلع نالجر دهش اذإو) :م : اريغصلا عماج لا »يف -هللا همحر- دمحم يأ ش :(لاق) :م

 يأ ش :(اناربخا) :م :ناعرفلا لاق يأ ش :(الاق و« مهرد فلأب ةيئالفلا نالف تنب ةنالف ىلع نيلجر

 يأ ش :(ةارماب ءاجف) :م ةنالف نافرعي يأ ش :(اهنافرعي) :م نيلصألا نآ يأ ش :(امهنأ) :م نالصألا

 ءاجف يأ « لعفلا ديحوتب ةآرماب ءاجف : -هللا همحر- يزارتألا لاقو « ةأرماب ناعرفلا ءاجف

 :(هذه يهأ يردن ال) :مناعرفلا يآ ش :(:الاقو) :م ةينثتلا ظفلب ءاجف خسنلا ضعب يف ةأرماب يعدملا

دهشي نيدهاش تاه يعدملل لاقي) :م نأشلا نأف يأ ش :( هنإف ال ما) :م هذه ةنالف يأ ش
 ش :( نا

 فوجألا يف يرهوجلا هركذو . ءايلاب يتاه ةأرمللو « ينطعأ يأ لجر اي تاه لاقي « ءاتلا رسكب

 نم لوعفملا مسا نزو ىلع ش :( ةفرعملا ىلع ةداهشلا نأل ؛ ةنالف اهنأ ) :م ليلخلا لاق هبو يئايلا

 يه يردنال : مهلوق نکلو . لعفلا حصف « اهولمحت امك ش :( تققحت دق ةبسنلاب) :م فيرعتلا

 . مهتداهش يف ًاحرج بجوي ال مآ هذه
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 اذإ اذه ريظنو ‹ ةبسنلا كلتب اهفيرعت نم دبالف ءاهريغ اهلعلو « ةرضاحلا ىلع قحلا يعدي يعدم او

 ىلع نادهشي نيرخآ نم دب ال يرتشملا ىلع اودهشو « اهدودح ركذب ةدودحم عيبب ةداهشلا اولمحت
 ةداهشلا يف ةروكذملا دودحلا نأ هيلع ىعدملا ركنأ اذإ اذكو .هيلع ىعدملا دي يف اهب دودحلا نأ

 الإ ةداهشلا ىلع ةداهشلا ىنعم يف هنأل ‹ يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك اذكو: لاق .هيدي يف ام دودح

 يضاقلا نآ

 كلت ريغ ةرضاحلا ةأرملل لعلو يأ ش :(اهريغ اهلعلو «ةرضاحلا ىلع قحلا يعدي ىعدملاو) :م
 ش :(ةبسنلا كلتب) :م ةرضاحلا ةآرملا فيرعت نم يأ ش :(اهفيرعت نم دب الف) :م فقوتلا بجوف ةأرملا

 كلتب ةفورعملا ةينالفلا نالف تنب ةنالف ةرضاحلا نأ نادهشي نيدهاشب ىعدملا ىتأي نأ ىهو ةروكذملا

 تلمحت اذإ يأ ش :(ةداهشلا اولمحت اذإ) :م ةروكذملا ةلأسملا مكح ريظن ش :(اذه ريظنو) :م

 نوكي نأ ركنأ امدعب ش :(يرتشملا ىلع اودهشو اهدودح ركذب ةدودحم عيبب) :م ةداهشلا ةعامج

 ام هحیضوت ش :(هیلع یعدملا دی يف اهب دودحلا نا ىلع نادهشی نیرخآ نم دب ال) :م هدي يف اهب دودحلا
 دهشو « هدي يف ًادودحم لجر ىلع لجر یعدا اذإ هريظن :هريغو -هللا همحر- يباتعلا لاق

 . دودحلا هذهب ةروكذملا دودحلا هذه نأ ادوهش

 ريغ يدي يف يذلا : هيلع ىعدملا لاقف « قح ريغب هيلع ىعدملا دي ىف ىعدملا اذه كلم

 ةدودحم هيدي يف يذلا نأ نيدهاش تاه يعدملل لاقيف « دوهشلا اهركذ يتلا دودحلا هذهب دودحم

 . ءاضقلا حصيل دودحلا هذهب

 لاق ش :(هيدي يف ام دودح ةداهشلا يف ةروكذملا دودحلا نأ هيلع ىعدملا ركنأ اذإ اذكو) :م

 هيلع ىعدملا دي يف هكلم دودحلا هذهب روكذملا نإ : يعدملا لاق ول ينعي: - هللا همحر- يشاترمتلا

 نيرخآ نيدهاش نم دبالف ‹ دودحلا هذهب دودحم هريغ دي يف يذلا : هيلع ىعدملا لاقف « قح ريغب

 ىلإ يضاقلا باتك اذكو : لاق) :م ءاضقلا حصيل هدي يف ام دودح ةروكذملا دودحلا نأ نادهشي

 تنب ةنالف ىلع ينالفلا نالف نبا نالفل نأ يدنع نأل نالدع دهش هباتك يف بتك ينعي ش :(يضاقلا

 ‹ هيلإ بوتكملا سلجم يف ةأرما يعدملا رضحأف « كلذب تنآ اهيلع ضقاف « اذك ينالفلا نالف

 اهترضحأ يتلا هذه نآ نادهشي نيدهاش تاه : يضاقلا لوقي ةنالف اهنآ هتركنأو هيلإ باتكلا عفدو
 باتك نأل يأ ش :(هنأل) :م ءاضقلا يف اهيلإ ةراشإلا نكمت باتكلا اذهب ةروكذملا ةينالفلا يه

 .( ةداهشلا ىلع ةداهشلا ىنعم يف) :م يضاقلا ىلإ يضاقلا

 دهاشلا ةلزنب بتاكلا يضاقلا نإ : لاقي نآ وه ردقم لاكشإ باوج ش :(يضاقلا نأ الإ) :م

 سلجم رضح هنأك راصف « باتكلاب امهتداهش لقنو «نيدهاشلا نم ةداهشلا عمس يعرفلا
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 ىتح زجي مل ةيميمتلا نيبابلا نيذه يف اولاق ولو . لقنلاب درفني هتيالو روفوو هتنايد لامكل

 ةبسنلاب لصحي الو اذه ىف هنم دب ال فيرعتلا نأل اذه ءةصاخلا ةليبقلا ىهو اهذخف ىلإ اهوبسني

 ذخفلا ىلإ ةبسنلاب لصحيو نوصحبي ال موق مهنأل ميت ينب ىلإ ةبسنلاب ةماع يهو « ةماعلا ىلإ

 ةيراخبلاو ةيدنقرمسلا :ليقو . ةصاخ ةيدنجزوألاو ةماع ةبسن ةيناغرفلا :ليقو . ةصاخ اهنأل

 «ةماع

 . دهشو هيلإ بوتكملا

 باجأف « نينثا نوكي نآ بتاكلا يضاقلا يف طرتشي نأ يغبني كلذلف « نانثا طرتشي كانهو

 درفنب هشيالو روفوو هشنايد لامكل) :م يضاقلا نأ هريدقت « هرخآ ىلإ . . يضاقلا نأ الإ - هلوقب
 . رخآ ضاق هب طرتشی الف ش :(لقنلاب

 بابو دوهشلا ىلع ةداهشلا باب يأ ش :(نيبابلا نيذه يف) :م دوهشلا يأ ش :(:اولاق ولو) :م

 ةداهشلا يأ ش :(زجي مل) :م ميمت ينب ىلإ ةبوسنملا يأ ش :(ةيميمتلا) :م نالف تنب ةنالف يضاقلا ةباتك

 يأ « ةبوسنملا يأ اهنود ةصاخ ال يتلا ينعي ش :(ةصاخلا ةليبقلا يهو اهذخف ىلإ اوبسني ىتح) :م

 . اهقوف ةصاخ ال يتلا ينعي « ةصاخلا ذخف ىلإ ىتح ةداهشلا

 مث« ةليبقلا مث « بعشلا اهلوأ « تسلا لئابقلا رخآذخفلا :(حاحصلا» يف لاقو

 بعشلاف « ذخفلا دعب ةليضفلا نإ : هريغ يف لاقو . ذخفلا مث « نطبلا مث « ةرامعلا مث« ةليصفلا

 نطبلاو ‹ نوطبلا عمجت نيعلا رسكب ةرامعلاو « رئامعلا عمجت لئابقلاو « لئابقلا عمجت نيشلا رسكب

 شيرقو « ةليبق ةنانكو « بعش ةيذخ لئاصفلا عمجل ءاخلا نوكسب ذخفلاو « ذاخفألا عمجي

 . ةليصف سابعلاو « ذخف مشاهو « نطب يصقو « ةرامع

 يأ ش :(لصحي الو ءاذه يف هنم دبال فيرعتلا نأل ) :م زاوحجلا مدع يأ ش :(انهو ) م

 نوصحي ال موق مهنأل ميت ينب ىلإ ةبسنلاب ةماع ) :م ةيميمتلا يأ ش :( يهو ةماعلا ةبسنلاب ) :مفيرعتلا

 ةليبقلاب ذخفلا رسف فنصملا ش :( ةصاخ اهنأل ذخفلا ىلإ ةبسنلاب ) :م فيرعتلا يأ ش :( لصحيو

 . هيلإ اهوبأ بسني يذلا ىلعألا بألاب يباتعلا رسفو «ةصاخلا

 حتفب ةناغرف ىلإ ةبسن ةيناغرفلا يأ ش :( ةصاخ ةيدنجزوألاو ةماع ةبسن ةيناغرفلا :ليقو ) :م

 ندم اهيفو رهنلا ءارو اميف ميلقإل مسا «ءاهو نونو فلأ اهدعب ةمجعملا نيغلابو ءارلا نوكسو ءافلا

 نأل ةماعلا ةبسنلاب لصحي ال فيرعتلا نأ ىلإ اذهب راشأو «دنجزوأ اهنم ككس اهيفو ةريثك

 يماسأو نهيماسأ تدحتا ريثك ءاسن اهيف ةناغرف نأل « ةيدنجزرألا ىلإ ةبسنلاب ةماع ةيناغرفلا

 . ةصاخ ةراح مسا دنجزوأ نأل ةصاخ اهنإف ةيدنجزوألا فالخب نهءابآ

 ء«ةماع ىراخب ىلإ وأ دنقرمس ىلإ ةبسنلا ينعي ش :( ةماع ةيراخبلاو ةيدنقرمسلا : ليقو ) :م
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 ركذب متي ناك نإو فيرعتلا مث ءةماع رصملاو ةريبكلا ةلحملا ىلإو ةصاخ ةريغصلا ةكسلا ىلإ: ليقو

 رهاظ ىلع - هللا همحر - فسوي يبأل اًقالخ - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع دجلا

 .ملعأ هللاو ىندألا دجلا ةلزنم لزنف ‹ ىلعألا دجلا مسا هنأل دحلا ماقم موقي ذخفلا ركذف «تاياورلا

 . ةماعامهنم ةدحاو لك ىلإ ةبسنلاو ‹ ناتروهشم امهو رهنلا ءارو اميف امهنم ةدحاو لكو

 ةلحملا ىلإو ةصاخ ) :م ةريغصلا ةكسلا ىلإ ةبسنلا يأ :ش ( ةريغصلا ةكسلا ىلإ :ليقو ) :م

 فالخب فيرعتلا لصحي اينبم ةصاخ يه ام ىلإ ةبسنلا ىلإ مالكلا لصاح :ش ( ةماع رصملاو ةريبكلا

 لك لمتشي رصمو ةريبكلا ةلحملا نأل اهب فيرعتلا لصحي ال ثيح « اهيف ةماع يه ام ىلإ ةبسنلا
 . كلذب فيرعتلا لصحي الف ‹ مهئابآ يماسأو مهيماسأ دحتي ريثك سان ىلع امهنم

 ملام فيرعتلا اذهب عقي ال ةيخلبلا ةنالف ىلع دهش ول : - هللا همحر- ثيللا وبأ هيقفلا لاقو

 امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع دجلا ركذب متي ناك نإو فيرعتلا مث ) :م ءاهنكسو اهلحم ىلإ اهابسني

 يأ :ش ( هنأل دحل ا ماقم موقي ذخفلا ركذف « تاياورلا رهاظ ىلع -هللا همحر- فسوي يبأل اًقالخ -هللا

 :ش ( ملعأ هللاو ىندألا دجلا ةلزنم لزنف ) :م ةصاخل ا ةليبقلا يف :ش ( ىلعألا دجلا مسا ) :م ذخفلا نأل

 . بألا بأ وهو ةبسنلا يف

¥ 3F 
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 لصف
 اًبرض هعجون :الاقو .هرذعأ الو قوسلا ىف هرهشأروزلا دهاش: - هللا همحر - ةفينح وبأ لاق

 هنأ - هنع هللا يضر - رمع نع يور ام امهل . - هللا همحر - يعفاشلا لوق وهو ‹« هسبحنو

 . ههجو مخسو اطوس نيعبرأ روزلا دهاش برض

 ةصوصخم اًماكحأ اهل نأل « ةدح ىلع لصفب هركذ «روزلا ةداهش ركذ يف لصف اذه يأش

 . قدصلا وه.لصألا نأل اهرخآو

 دهاش : هلوق :ش ( هرذعأ الو قوسلا يف هرهشأ روزلا دهاش :- هللا همحر -ةفينح وبأ لاق ) :م

 يبأ يأ :ش (الاقو ) :م لوقلا لوقم ةلمحلاو هربخ هرهشأ : هلوقو ءادتبم يفاضإ مالك روزلا

 :م زييمتلا ىلع اًبرضو ةعامجلا نونب :ش ( اًبرض هعجون ) م :- هللا امهمحر- دمحمو فسوي

 ( -هللا همحر- يعفاشلا لوق ) :م مهلوق يأ :ش ( وهو ) :م ةعامحجلا نونب كلذك :ش ( هسبحنو)

 . - هللا مهمحر- ءاملعلا ةماعو - هللا امهمحر- دمحأو كلام لاق هبو «:ش

 هللا يضر - رمع نع يور ام ) :م :- هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل ) :م

 -هللا همحر- ةبيش يبأ نبا هاور اذه :ش ( ههجو مخسو اطوس نيعبرأ روزلا دهاش برض هنآ - هنع

 رمع نأ كلام نب ديلولا نع لوحكم نع جاجح نع دلاخ وبأ انثدح : دودحلا يف هفنصم» يف

 ‹ ههجو مخسيو اًطوس نيعبرأ برضي روزلا دهاشلا يف ماشلاب هلامع ىلإ بتك - هنع هللا يضر-
 . سبحلا لاطيو «هسأر قلحيو

 لوحكم نع ثيدح :لاق جیرج نبا انربخآ : (هفنصم» يف - هللا همحر-قازرلا دبع یورو

 نم مخس : هلوق ء١" طوس نیعبرآ روزلا دهاش برض - هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع نآ
 . ردقلا داوس وهو ماخسلا نمو ميخستلا

 وهو مخس نم ةلمهملا ءاحلاب وأ ةمجعملا ءاخلاب ماخسلا نم : -هللا همحر- لمكألا لاقو

 نع ثدحي ًالوحکم تعمس دشار نب دمحمل تلق : لاق )۳۲٣/۸( «فنصللا »يف قزارلا دبع هاور : فیعض (۱)

 نآو ةدلج نوعبرأ دلجي نآ : روزلا دهاش يف ماشلاب هلماع ىلإ بتك باطخلا نب رمع نأ كلام يبآ نب ديلولا

 . هنع هرکذ ةاطرآ نب جاجحلا نکلو . ال : لاقف « هسبح لاطی نآو هسآر قلحی نآو ههجو مخسی

 رمع نع ديلولا نع لوحكم نع ثدحي جاجحلا عمس هنآ ءالعلا نب ىيحي انربخأ : لاق قازرلا دبع هأور : تلق

 نيعبرآ روزلا دهاش برض باطخلا نب رمع نآ :لوحکم نع تثدح : لاق جیرج نبا انربخآ : لاق مثو « هلثم

 . اًطوس

 نبا نيب يتلا ةطساولا نوكت نأ حجرألاف لوحكم نع ثدحي يذلا وه جاجحلا نأ ىلوألا قيرظلا نم نيبتي : تلق

 دقو سلدمو فيعض جاجحلاو فنصلا ف ةبيش يب نبا هاور هجولا اذه ىلع و . جاجحلا وه لوحكمو جيرج
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 هرهشي ناک احیرش نأ هلو ‹ رزعیف ردقم دح اهيف سیلو دابعلا ىلإ اهررض یدعتی ةريبك هذه نألو

 ءرجزلا يف ةغلابم ناك نإو برضلاو « هب ىفتكيف ريهشتلاب لصحي راجزنالا نألو «برضي الو

 هجولا اذه ىلإ ًارظن قيقحتلا بجوف ‹ عوجرلا نع اًعنام عقي هنكلو

 زاوجب نالوقيال امهنأل امهبهذم ىلع ميقتسم ريغ هب لالدتسالا لاقيال : لاق مثدوسألا

 هافن ام تابثإ امهدوصقم نأل نيعبرأ ىلإ ريزعتلا غيلبت الو « عورشم ريغ وهو ةلثم هنأل ميخستلا

 ىلع داز امو « ريزعتلا يف عورشم برضلا لصأ نآ ىلع لدي هنإف «برضلاب ريزعتلا نم ةفينح وبأ
 . ةسايسلا ىلع الومحم ناك كلذ

 رئابكلا نم حيحصلا ثيدحلا يف تدعو :ش ( ةريبك ) :م روزلا ةداهش يآ :ش ( هذه نألو ) :م

 اهيف سيلو ) :م مهلاومأ فالتإب :ش ( دابعلا ىلإ ) :م روزلا ةداهش ررض يأ :ش ( اهررض ىدعتي) :م

 . روكذملا ريزعتلاب :ش ( رزعيف ) :م عرشلا ثيح نم :ش ( ردقم دح

 ثراحلا نب حيرش وهو :ش ( احيرش نأ ) :م -هللا همحر- ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 راجزنالا نألو «برضي الو ) :م روزلا دهاش :ش (هرهشي ناك ) :م - هللا همحر- يضاقلا يدنكلا

 هنإف :ش ( عوجرلا نع اًعنام عقي هنكلو ءرجزلا يف ةغلابم ناك نإو برضلاو « هب ىفتكيف ريهشتلاب لصحبي
 اذه ىلإ ارظن قيقحتلا بجوف ) :م قوقحلل عييضت هيفو « عجري الف «فاخي برضلا روصت اذإ
 ال هنأل كلذب هسفن ىلع رقملا وه اندنع روزلا دهاش : (طوسبملا» يف لاق :تلق نإف . :ش (هجولا

 ىفن هنأل « هيلع ةنيبلاب كلذ تابثإل قيرط الو هسفن ىلع هرارقإ يف الإ بذكلا ةمهت نكمتي
 . يفنلا نود تابثإلل ةنيبلاو ةداهشلا

 هسفن ىلع رقي يذلا وه روزلا دهاش : («هطوسبم» يف - هللا همحر- مالسإلا خيش لاقو

 ول امأف « نقيب هبذك تبثي ىتح اًح هلتقب دوهشملا ءيجي مث لجر لتقب دهشي وأ «ادمعتم بذكلاب
 . ًالصأ رزعي ال ةداهشلاو ىوعدلا نيب ةفلاخملا وأ ةمهتب ةداهش تدرأ وأ تأطخأ وأ تطلغ : لاق

 ىلع عجري نأ امإ :هجوأ ةثالث ىلع ةلأسملا هذه : -هللا همحر- بتاكلا دمحم وبأ لاقو

 ‹« فالح الب برضلاب رزعي رارقإإلا ليبس ىلع عجر نإو فالخ الب رزعي ال ةمادنلاو ةبوتلا ليبس

 . فالتخالا ىلعف ملعي ال ناک نإو

 اًقساف ناك نإ : نيهجولا ىلعف . كلذ دعب هتداهش لبقت له روزلا دهاش بات ول : لاق مث

 لبقيف هقسف لاز دقف هتبوت ترهظو بات اذإف ‹ هقسف روزلا ةداهش ىلع هلمح يذلا نأل هتبوت لبقت

 ةتس : ليقو « ةنس : -هللا مهمحر-خياشملا ضعب لاقف « هتبوت روهظ ةدم باتكلا يف نيعي ملو

 . يضاقلا يآر ىلإ ضوفم هنأ حيحصلاو «رهشأ

 لبقت ال بات مث روزلاب دهشف ًالدع ناک اذإ اذکو ءادبأ هتداهش لبقت ال اروتسم ناک ول امأ

4۷ 



 مث ميخستلاو نيعبرألا ىلإ غيلبتلا ةلالدب ةسايسلا ىلع لومحم -هنع هللا يضر - رمع ثيدحو

 ىلإو اًيقوس ناك نإ هقوس ىلإ هثعبي ناك هنإف - هللا همحر - حيرش نع لوقنم ريهشتلا ريسفت
 مالسلا مكيلع ارقي اًحيرش نإ لوقيو . اوناك ام عمجأ ‹ رصعلا دعب يقوس ريغ ناك نإ هموق
 يسخرسلا ةمئألا سمش ركذو . هنم سانلا اورذحو هورذحاف روز دهاش اذه اندجو انإ : لوقيو

 ءامهدنع يضاقلا هاري ام ردق ىلع سبحلاو ريزعتلاو . اًضيآ امهدنع رهشي هنآ : - هللا همحر -

 رفعج وبأ ىورو . -هللا همحر- فسوي ىبأ نع « -هللا همحر- رشب ةياور ىلع ادبأ هتداهش

 هركذاذك ءاذه ىلع ىوتفلاو :اولاق «لبقي هنأ -هللا همحر- فسوي ىبأ نع -هللا همحر-
 «هعماج» يف -هللا همحر- يبوبحللا

 نم هباجتسا امع باوج اذه :ش ( ةسايسلا ىلع لومحم - هنع هللا يضر- رمع ثيدحو ) :م

 ال ةسايسلا قيرط ىلع كلذ لعف -هنع هللا يضر- رمع نآ هنايب - هنع هللا يضر- رمع ثيدح

 غلبي مل ريزعتلا ليبس ىلع ناك ول هنأل :ش ( نيعبرألا ىلإ غيلبتلا ةلالدب ) :م ريزعتلا قيرط ىلع

 وهو غيلبتلا ةلالدب : هلوق ىلع اًمطع رجل اب :ش ( ميخستلاو ) :م دح ريغ يف ادح هغولبل نيعبرألا

 . عامجإلاب ةخوسنم يهو ةلثم هنألو « انلق ام ىلع لدي اًضيأ
 ىلإو اًيقوس ناك نإ هقوس ىلإ هثعبي ناك هنإف -هللا همحر- حیرش نع لوقنم ريهشتلا ريسفت مث ) :م

 وأ نيعمتجم :ش ( اوناك ام عمجأ رصعلا دعب يقوس ريغ ناك نإ ) :م هموق ىلإ هثعبي وأ يأ :ش ( هموق

 مالسلا مكيلع ارقي احيرش نإ ) :م هثعبي يذلا يآ :ش ( لوقيو ) :م موقلل اعمج رثكأ نوكي عضوم ىلإ
 . هب اودهشتسي ال یتح :ش ( هنم سانلا اورذحو هورذحاف روز دهاش اذه اندجو انإ : لوقیو

 : لاق هنآ هنع يور یتح -هللا همحر- يعباتلا دیلقت یری ال -هللا همحر- ةفينح وبآ : لیق ناف

 هللا همحر- ةفينح يبأ نع «رداونلا» يف ركذ : انلقو « نودهتجي لاجر نحنو اودهتجا لاجر مه
 ىلعف « هدلقأ انآ :لاق «ىوتفلا يف -مهنع هللا يضر- ةباحصلا محز يذلا يعباتلا ديلقت يف -

 . رهاظ ةياورلا هذه

 زيوجتب هجاجتحا نأ نايبل هركذ اغإو « هب اًجتحم هلوق ركذي مل : اولاق ةياورلا رهاظ ىلعو
 لثمو -امهنع هللا يضر- يلعو رمع نمز يف اًيضاق ناك هنإف هلعف -مهنع هللا يضر- ةباحصلا

 هللا يضر- ةباحصلا نم دحأ هركني ملو - مهنع هللا يضر- ةباحصلا ىلع ىفخي ال ريهشتلا اذه

 ديلقت ال - مهنع هللا يضر- ةباحصلا عامجإب اجاجتحا ناكو « عامجإلا لحم لحف -مهنع
 . حيرشل

 امهدنع رهشي ) :م روزلا دهاش نأ يأ :ش ( هنآ :-هللا همحر- يسخرسلا ةمئألا سمش ركذو ) :م

 دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع يضاقلا هاري ام ردق ىلع سبحلاو ريزعفلاو «اًضيأ
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 مل روزب ادهش امهنأ ارقآ نادهاش :«ريغصلا عماجلا» يفو . دودحلا يف هانركذ ام ريزعتلا ةيفيكو

 هسفن ىلع رقلا وه مکحلا نم انرکذ ام قح يف روزلا دهاش نأ :هتدئافو نارزعی:الاقو ءابرضي

 .ملعأ هللاو تابثإلل تانيبلاو ‹ ةداهشلا يفن هنأل ؛ةنيبلاب كلذ تابثإ ىلإ قيرط ال امأف « كلذب

 امهنأ ارق نادهاش : ريغصلا عماجلا »يفو .دودحلا يف هانركذ ام ريزعتلا ةيفيكو ) :م - هللا امهمحر-

 دمحمو فسوي وبأ يأ :ش (الاقو ) :م -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ينعي :ش ( ابرضي مل روزب ادهش

 ارقآ نادهاش : هلوقب ؛ريغصلا عماجلا» عضو ةدئافو يأ «:ش ( هتدئافو نارزعي ) :م - هللا امهمحر-

 «روزلاب يأ :ش ( كلذب هسفن ىلع رقملا وه مكحلا نم انركذ ام قح يف روزلا دهاش نأ ) :م هرخآ ىلإ

 ( ةداهشلا يفن هنأل ؛ةنيبلاب كلذ تابثإ ىلإ قيرط ال اماف ) :م هرارقإي الإ دهاشلا بذك تبثي ال هنأ ينعي

 دقو « ماكحألا تابثإل تانيبلا ةيعورشم يأ :ش ( ملعأ هللاو تابثوال تانيبلاو ) :م عمست الف :ش

 . بيرق هيف مالكلا رم

# SF SF 
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 ةداهشلا نع عوجرلا باتك

 .ءاضقلاب تبثي امنإ قحا نأل تطقس اهب مكحلا لبق مهتداهش نع دوهشلا عجر اذإو :لاق

 ىلع الو يعدملا ىلع ال اًئيش افلنأ ام امهنأل امهيلع نامض الو ضقانتم مالكب يضقي ال يضاقلاو
 الف هلوأ ضقانی مهمالک رخآ نأل ‹ مكحلا خسفي مل اوعجر مث مهتداهشب مكح نإف « هيلع ىعدملا

 لاصتاب لوألا حجرت دقو لوألا لثم قدصلا ىلع ةلالدلا يف هنألو ‹ ضقانتلاب مكحلا ضقني

 ضقانتلاو . نامضلا ببسب مهسفنأ ىلع مهرارقإل مهتداهشب هوفلتآ ام نامض مهيلعو « هب ءاضقلا

 ‹ رارقإلا ةحص عني ال

 :( ةداهشلا نع عوجرلا باتك) :م

 نم نيباتكلا نيب ةبسانملا هجو . تاداهشلا نع عوجرلا ماكحأ نايب يف باتك اذه : يأ ش

 نأ هطرشو روزب تدهش دهاشلا لوق هنكر ليق . ةلاحم ال ةداهشلا ةقباس يضتقي عوجرلا نإ ثيح

 ةداهشلاب ءاضقلا لاصتا لبق عجر ءاوس لاح لك ىلع ريزعتلا باجيإ همكحو يضاقلا دنع نوكي

 ضوع ريغب هلازأ دقو الام هب دوهشملا ناك وأ ءاضقلا دعب عجر نإ ريزعتلا عم نامضلاو « هدعب وأ

 نم ريخ قحلا ىلإ عوجرلا : هنع هللا يضر رمع نعو « عامجإلاب عورشم ةداهشلا نع عوجرلاو
 . لطابلا يف يدامتلا

 اهب مكحلا لبق مهتداهش نع دوهشلا عجر اذإو ) :م :- هللا همحر -يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 :م مكحلاب يأ :ش ( ءاضقلاب تبشي امنإ قحلا نأل ) :م هيف فالح الو ةداهشلا يأ :ش ( تطقس

 ‹ همالك ضقانت عوجرلاب هسفن بذكأ امل دهاشلا نأل :ش ( ضقانتم مالكب يضقي ال يضاقلاو)

 ىلع الو يعدملا ىلع ال ايش افلتأ ام امهنأل امهيلع نامض الو ) :م زوجي ال ضقانتملا مالكلاب ءاضقلاو

 مهمالك رخآ نال مكحلا خسفي مل ) :م مكحلا دعب ينعي :ش ( اوعجر مث مهتداهشب مكح نإف هيلع ىعدملا

 ىلإ هلاطبإ ىدأ ءاضقلا لاطبإ يف هعوجر ربتعا ول هنأل :ش ( ضقانتلاب مكحلا ضقني الف « هلوأ ضقاني

 »يف اذك « لوألا ءاضرلا ةداعإ بجيف ‹ عوجرلا اذه نع عجريف كلذ دعب يتأي هنأل يهانتي ال ام

 املكو :ش ( لوألا لثم قدصلا ىلع ةلالدلا يف ) :م رخآلا مالكلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م (طوسبملا

 هضقني الف :ش ( هب ءاضقلا لاصتاب لوألا حجرت دقو ) :م حيجرتلا ىلإ حيتحاو هاواس كلذك ناك

 . هب

 ببسب مهسفنأ ىلع مهرارقإل مهنداهشب هوفلتأ ام نامض ) :م دوهشلا ىلعو يأ :ش ( مهيلعو ) :م

 مهنم ببسلا ناكف مهتهج نم ًاجلملاك هنكل فلتلل ةلع ناك نإو ‹ يضاقلا هاضقف :ش ( نامضلا

 ةحص عني ال ضقانتلاو) :م قيرطلا ةعراق ىلع رئبلا رفح يف امك مهيلإ مكحلا فاضيف « ايدعت

 دعوو نامضلا ام ىلعف ةربعلا طقاس كلذو ضقانتم مهمالك لاقي امع باوج اذه :ش (رارقإلا



 ةداهشلل خسف هنأل مكاحلا ةرضحب الإ عوجرلا حصي الو . ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم هررقنسو

 عوجرلا نألو«ناك ضاق يأ يضاقلا سلجم وهو « سلجلا نم ةداهشلا هب صتخت اب صتخيق

 . نالعإلاب نالعإلاو ءرسلاب رسلاف ةيانجلا بسح ىلع ةبوتلاو ةبوت

 - ةفينح وبأ ناك «ينخملا» يفو .:ش (ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم هررقنسو ) :م هلوقب دعب نم هریرقت

 عوجرلا دنع هلاح ناك نإ عجارلا لاح يلإ رظني : ءاضقلا دعب عجر اميف لوقي ًالوأ - هللا همحر

 بجو ىتح هريغ قح يفو هسفن قح يف هعوجر حص «ةلادعلا يف ةداهشلا تقو هلاح نم لضفأ

 هلاح لثم عوجرلا دنع هلاح ناك نإو « هيلع دوهشملا ىلع لام ا دريو ءاضقلا ضقنيو «ريزعتلا هيلع

 . ريزعتلا هيلع بجي هنودو ةلادعلا يف ةداهشلا دنع

 عجر مثء - هللا همحر - دامح هذاتسأ لوق وهو « هيلع نامضلا بجي الو ءاضقلا ضقني الو

 دوهشملا دري الو « ءاضقلا ضقني ال لاح لك ىلعو هريغ قح يف هعوجر حصي ال : لاقو اذه نع

 سمش ركذو ةثالثلا ةمئألاو - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأ لوق وهو هيلع دوهشملا ىلع هب
 نع يورو - هللا همحر - فاصخلل «يضاقلا بدأ» حرش يف - هللا همحر - يسخرسلا ةمئألا

 . هرخآ ىلإ . . . نآلا هانركذ ام لثم ركذف دوهشلا لاح ناك هنأ - هللا همحر - يعخنلا ميهاربإ

 ءاوس :ش ( مكاحلا ةرضحب الإ عوجرلا حصي الو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ لاق ) :م

 .هريغ وأ لوألا مكاحلا وه ناك

 نم ةداهشلا هب صتخت اب صتخيف ةداهشلل خسف ) :م ةداهشلا نع عوجرلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 ال ليلدلا اذهو : - هللا همحر - لمكألا لاقو :ش ( ناك ضاق يأ يضاقلا سلجم وهو « سلجلا

 نامضب رارقإ عوجرلا نإف عونم وهو ةداهشلا هب صتخت اب صتخي ةداهشلا خسف نأ تبث اذإ الإ متي

 سلجمب صتخي ال كلذب رارقإلاو ةبذاكلا ةداهشلاب فالتإلا ببسب هسفن ىلع هيلع دوهشملا لام

 . مكحلا

 ريغ يف عوجرلاو اهعفر نم دب الف « ةيقاب ةجحلا تماد ام عفتري ال قاقحتسالا نأ: باوجلاو

 نامضلاب رارقإلاو « ةجحب تسيل هسلجم ريغ يف ةداهشلا نأل ةجحلل عفرب سيل مكحلا سلجم

 . هعباوت نم ناکف هنمض يف تبلت وأ اهعافترا ىلع بترم

 ةبوتلاو) :م «بذكلا ةيانج نع ةبوت ةداهشلا نع عوجرلا نأل يأ :ش ( ةبوت عوجرلا نألو ) م

 ًاضيأ عوجرلاو نالعإلاب تناك ةداهشلاف :ش ( نالعإلاب نالعإلاو « رسلاب رسلاف ةيانج لا بسح ىلع

 لاقف نميلا ىلإ هثعب الإ يبنلا نأ هنع هللا يضر لبج نب ذاعم ثيدح يف ءاج ظفللاذهو كلذك
 ‹ تعطتسا ام ىلاعت هللا ىوقتب كيلع» : لاق ةَ هللا لوسر اي ينصوأ :-هنع هللا يضر- ذاع

۲۰١ 



 ال امهنيمي دارأو امهعوجر هيلع دوهشملا ىعدا ولف ‹ يضاقلا سلجم ريغ يف عوجرلا حصي مل اذإو
 يضاق دنع عجر هنأ ةنيبلا ماقأ ول ىتح ًالطاب اعوجر ىعدا هنأل اهيلع هتنيب لبقت ال اذكو .نافلحي

 مث هب مكاحلا مكحف « لامي نادهاش دهش اذإو : لاق . حيحص ببسلا نأل ءلبقن لاملا هنمضو اذك

 دقو رثبلا رفاحك نامضلا ببس يدعتلا هجو ىلع بيبستلا نأل هيلع دوهشملل لاملا انمض اعجر

 دنع بيبستلل ةربع ال هنأل ؛ نانمضي ال:- هللا همحر - يعفاشلا لاقو . ايدعت فالتإال اببس

 . ةرشابملا دوجو

 ةينالعلاو رسلاب رسلا ةبوت ثدحأف ارش تملع اذإو «رجحو رجش لك دنع ىلاعت هللا ركذاو
 . تينالملاب

 امهنيمي دارأو امهعوجر هيلع دوهشملا ىعدا ولف «يضاقلا سلجم ريغ يف عوجرلا حصي مل اذإو ) :م

 ريغ يف عوجرلا ىوعدو « ةحيحص ىوعد ىلع نابترتي نيميلاو « ةنيبلا هنأل :ش ( نافلحيال
 ىلع يأ :ش (اهيلع) :م هيلع دوهشملا ةنيب يأ :ش ( هتنيب لبقت ال اذكو ) :م ةلطاب مكحلا سلجم

 ول ىتح) :م لطاب يضاقلا سلجم ريغ يف عوجرلا ذإ :ش ( ًالطاب اًعوجر ىعدا هنأل ) :م نيدهاشلا

 نأل) :م هتثيب يأ :ش ( لبقت لاما هنمضو اذك يضاق دنع عجر هنأ ةنيبلا ) :م ءيلع دوهشملا يأ ( ماقأ

 . ( حيحص ببسلا

 مكح هانعمو يضاقلل نوكي نأ زوجي هنمض يف نكتسملا ريمضلا : -هللا همحر- لمكألا لاق

 يضاقلا نم بلط هانعمو « يعدملل نوكي نأ زوجيو نآلا ىلإ اًئيش طعي مل هنكل نامضلاب هيلع
 ببس نأل يأ ةنيبلا لوبق وهو هيلإ فاضملا نم لدب ببسلا نأل هلوق يف ماللاو « فك الإو هنمضت

 ببس نأل هانعمو نامضلا وه ليقو مكح سلجم يف عوجرلا ىوعد وهو « حيحص ةنيبلا لوبق
 ةقباطب تسيل ذئنيح ىوعدلا نأل حيحصب سيلو « مكاحلا دنع عوجرلا وهو « حيحص نامضلا

 . نامضلا بوجو ال ةنيبلا لوبق اهنإف « ليلدلل

 مث هب مکاحلا مکحف لامب نادهاش دهش اذإو ) :م: - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 لوقلا يف - هللا مهمحر - يعفاشلاو دمحأو كلام لاق هبو :ش ( هيلع دوهشملل لاما انمض اعجر

 ( رئبلا رفاحك نامضلا ببس يدعتلا هجو ىلع بيبستلا نأل ) :م نانمضي ال لوق يف هنعو « حصألا
 يدعتلا ثيح نم يآ :ش ( ايدعت فالتإلل ) :م نادهاشلا يآ :ش ( اببس دقو ) :م رجحلا عضاوو :ش

 . دوهشلا ىلع نامضلا بجوف

 :ش (ةرشابملا دوجو دنع بيبستلل ةربع ال هنأل؛ نانمضي ال :- هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م

 مرحم هلتق ىتح اديص كسمأ اذإ مرحمل ابو « هلصأ ىلع اوعجر اذإ صاصقلا دوهشب ضقتتي اذه

 . تاقث هلاجرو « ًاذاعم كردي مل ةملس وبأو «يناربطلا هاور : (۲۱۸ )٤/ ؟عمجملا» يف يمثيهلا لاق (۱)

°۲ 



 فرص هباجيإ يفو «ءاضقلا ىلإ اجلم اك هنأل ؛ يضاقلا وهو رشابملا ىلع نامضلا باجيإ رذعت انلق
 اذإ نانمضي اغنإو « بيبستلا ربتعاف» ضام مكحلا نأل ؛يعدملا نم هؤافيتسا رذعتو هدلقت نع سانلا

 مازلإو نيعلا ذخأ نيب ةلثام ال هنألو . ققحتي هب فالتإلا نأل؛ اًتيع وأ ناك اتيد لاملا يعدملا ضبق

 لصألاو ‹ فصنلا نمض امهدحأ عجر نإف : لاق .نيدلا

 انأل نامضلا بجوي ال لوقلا درجمو « لوقلا درجم الإ مهنم دجوي مل دوهشلا نأ لاقي ال رخآ

 . اوعجر اذإ لوخدلا لبق قالطلاو قتعلا دوهشب كلذ لطي لوقن

 نأل :ش ( ءاضقلا ىلإ اجلملاك هنأل ؛ يضاقلا وهو رشابملا ىلع نامضلا باجيإ رذعت: الق ) :م

 كلذ ىأر ولو رفكي هيلع ءاضقلا بوجو دري مل ول ىتح رهاظ هدنع تبثي اب هيلع ضرف ءاضقلا
 لقي ملو «أجلملاك» لاق اغإو « هئاضق يف اروذعم ناك ًأجلملاك ناك اذإو قسفي ءاضقلا رخأ اذه عمو

 ىلع صاصقلا بجول ةداهشلا دعب مكحلا ىلع ةقيقح ًأجلم ناك ولذإ «« ةقيقح آجلم هنأ»

 - يعفاشلا بهذم وهامك «هركملا يف امك هبذك رهظ ذإ « دمعلا لتقلاب ةداهشلا يف نيداهشلا

 اغنإ يضاقلاو ‹ ةيويندلا ةبوقعلا فاخي نم ةقيقح ًأجلملا نأل اذهو « كلذك سيلو - هللا همحر

 ىلع ةبوقعلا نم اًقوخ ةعاطلا ميقي دحاو لك نأل « أجلم هب ريصيالو « ةرخآلا ةبوقع فاخي

 . دمعتم ريغ هنأل يضاقلا ىلع نامضلا بجي ال نكلو ءاهركم هب ريصي الو ةرخآلا يف اهكرت

 :ش ( هدلقت نع سانلا فرص ) :م يضاقلا ىلع نامضلا باجيإ يفو يأ :ش ( هباجيإ يفو ) :م

 ( يعدملا نم هؤافيتسا رذعتو ) :م صاخلا ررضلا لمتحيف ماع ررض كلذ يفو « ءاضقلا دلقت نع يأ

 لام ةلازإل اًببس هلجأل ارواص دوهشلا نأل :ش ( بيبستلا ربتعاف ضام مكحلا نأل ) :م اًضيأ :ش

 اذإ ) :م نادهاشلا يآ :ش ( نانمضي امنو ) :م اوعجر مث قتعلاب اودهش ول امك قح ريغب ريغلل موقتم

 ( ققحتي ) :م ضبقلاب يأ :ش ( هب فالتإلا نأل ؛ اي وأ ناك اتيد ) :م ءاوس :ش ( لام لا يعدملا ضبق

 قرفو - هللا همحر - ةمئألا سمش رايتخا وهو « نيدلاو نيعلا نيب توافتي ال كلذ يفو :ش

 اًثيع هب دوهشملا ناك نإ :لاقف « نيدلاو نيعلا نيب - هللا همحر - هداز رهاوج مالسإلا خيش

 ىعدملا هافوتسا اذإ هنمضي اتيد هب دوهشملا ناك نإو « ًالوأ نيعلا يعدملا ضبق هيلع دوهشملل نمضي

 . هيلع

 ولف امهتداهشب اًتيد امزل اذإ امهنأ كلذ نايب :ش ( نيدلا مازلإو نيعلا ذخأ نيب ةلثام ال.هنألو ) :م

 لاقو « امهنيب ةلاثم الو « نيد ةلباقمب اًنيع امهنم ىفوتسا دق ناك يعدملا ىلإ ءادألا لبق انمض

 ‹ دوهشلا ىلع نامضلا بجي ال هل دوهشملا هفوتسي مل اتيد ناك اذإ هب دوهشملا نأ ينعي :يزارتألا

 . نيدلاو نيعلا نيب ةلثام الو « ةلثامملا ىلع دمتعي نامضلا نأل

 :م نيدهاشلا دحأ يأ :ش ( امهدحأ عجر نإف ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) م

۳ 



 نإو .قحلا فصن هتداهشب يقب نم يقب دقو ‹ عجر نم عوجر ال يقب نم ءاقبإ اذه يف ربتعملا نأ

 نأل اذهو ‹ قح لا لک هتداهشب یقبی نم يقب هنأل هيلع نامض الف مهدحأ عجرف « ةثالث لام اب دهش

 نمض رخآ عجر نإف . عنتمي نأ یلوأف نامضلا طقس قحتسا ىتم فلتملاو ءةجحلاب قاب قاقحتسالا

 .قحلا فصن ىقبي مهدحأ ءاقبب نأل قحلا فصن ناعجارلا

 عماجلا حرش» يف اوركذ ام انه :ش ( لصألاو ) :م هب دوهشملا فصنلا يأ :ش ( فصنلا نمض)

 ( قحلا فصن هتداهشب يقب نم يقب دقو « عجر نم عوجر ال يقب نم ءاقب اذه يف ربتعملا نأ ) :م (ريبكلا

 نأ الإ ‹ ءاضقلا قح يف لضف وهف داز امو « نيدهاشلا ةداهشب ةقيقحلا يف قحلا بوجو نأل :ش

 اذإو «مهلاح ءاوتسال لكلا ىلإ قحلا بوجوو « ءاضقلا فاضي نينثالا نم رثكأ اوناك اذإ دوهشلا

 .ءيشلا ىلإ ءاضقلا ةفاضإ تلجو ءاوتسالا لاز دحاو عجر

 نإف « قحلا فصن يقب نم ةداهش نم يقب هنأل فصنلا نمض نينثالا دحأ عجر اذه ىلعو

 ءاقبلا نأب بيجا . ءاقب اذكف ءادتبا هب ءيش تابثإل حلصيال درف يقابلا نآو كلذ ملسن ال : لیق

 يف امك كلذل ءادتبالا يف حلصي ال ام تابثإال ءاقبلا يف حلصي نأ زوجيف ءادتبالا نم لهسأ

 . هردقب ءاقبلا يف حلصيو « بوجولا تابثإل ءادتبالا يف حلصي ال هضعب نإف « باصنلا

 نم يقب هنأل ) :م عجارلا ىلع يأ :ش ( هيلع نامض الف مهدحأ عجرف « ةئالث لام لاب دهش نإو ) :م

 - هللا همحر - يعفاشلاو « ةياور يف - هللا همحر - كلام لاق هبو :ش ( قحا لك هتداهشب یقبی

 - هللا همحر - كلامو « رخآ لوق يف يعفاشلا لاق هبو «قحلا ثلث مرغي :دمحأ لاقو « لوق يف

 هلوق ىلإ ةراشإاذهو يزارتألا لاقو عجر يذلا ثلاشلا ىلع نامضلا مدع ينعي :ش ( اذهو ) :م

 ةجحلاب قاب ) :م هب دوهشلل يعدملا يأ :ش ( قاقحتسالا نأل ) :م قحلا لك هتداهشب ىقبي نم يقب هنأل

 . ةماتلا :ش (

 فلتأ اذإ اميف هتروص ماللا رسكب فلتملا نع يأ :ش ( نامضلا طقس قحتسا ىتم فلتملاو) :م

 نامضلا ذخأو ء«ورمع فلتملا قحتسا مث « نامضلاب فلتملا يلع هل يضاقلا ىضقف ديز لام ناسنإ

 يأ :ش ( عنتمي نأ ىلوأف ) :م فلتملا ىلع يضاقلا ءاضقب ديزل تباثلا نامضلا طقس فلتملا نم

 عنملا نل عني نأ ىلوأ هؤاقبف «نامضلا طقسي فلتلا قاقحتسا ءادتبا نأل عجارلا نم نامضلا

 . عفدلا نم لهسأ

 ىقبي مهدحأ ءاقبب نأل لالا فصن ناعجارلا نمض ) :م ةثالشلا نم يأ :ش ( رخآ عجر نإف ) :م

 يقابلا ناك يقب نم ءاقبل ناك امل ةربعلا نأل مدقتملا لصألا ىلع ءانب اًضيأ اذه :ش ( قحلا فصن

 ناعجرلا هنمضيف ةلاحم ال قحلا فصن عوج رلاب ثلاثلا ناك قحلا فصن يقب اذإف « قحلا فصن

 . ءاوسلا ىلع امهيلع فصنلا نامض ناكف « رخآلا نم ىلوأ سيل اهدحأ نأل
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 ‹ يقب نم ءاقبب عابرألا ةثالث ءاقبل قحلا عبر تنمضو ةأرما تعجرف « ناتارماو لجر دهش نإو
 ؛ ةوسن رشعو لجر دهش نإو. قحلا فصن يقب لجرلا ةداهشب نأل قحلا فصن اتنمض اتعجر نإو

 ىرخأ تعجر نإف قح لا لك هتداهشب یقبی نم يقب هنأل « نهيلع نامض الف طقف نامث عجر مث

 .عابرألا ةثالث يقبف ‹ ةيقابلا ةداهشب عبرلاو لجرلا ةداهشب فصنلا يقب هنأل « قحلا عبر نهيلع ناك

 يبأ دنع هسادسأ ةسمخ ةوسللا ىلعو « قحلا سدس لجرلا ىلعف ءاسنلاو لجرلا عجر نإو

 نمقي نرشك نإو نهنأل فصنلا ةوسنلا ىلعو فصنلا لجرلا ىلع : الاقو« -هللا همحر - ةفينح

 نأ - هللا همحر - ةفينح يبألو . لجر مامضناب الإ نهتداهش لبقت ال اذهلو « دحاو لجر ماقم

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . دحاو لجر ماقم اتماق نينآرما لك

 . هيلإ فيضأ امغإ فلتلا نأل طقف يناثلا عجارلا نمضي نأ يغبني : ليق نإف

 نم ءاقب وهو عنامل هرثأ رهظي مل لوألا عوجرب نآ الإ « عومجملا ىلإ فاضم فلتلا : انلق

 . امهب فلتلا نأ رهظ يقابلا عجر اذإف «يقب

 نإو يقب نم ءاقبب عابرألا ةلالث ءاقبل قحلا عبر تنمضو ةأرما تعجرف ناتأرماو لجر دهش نإو ) :م

 . ( قحلا فصن يقب لجرلا ةداهشب نأل قحلا فصن اتنمض ) :م ناتآرملا يأ :ش ( اتعجر

 نامث عجر مث ةوسن رشعو لجر دهش نإو ) :: - هللا همحر - يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 كلام لاق هبو :ش ( قحلا لک هتاهشب یقبی نم يقب هنأل نهيلع نامض الف) :م ءاسنلا نم :ش ( طقف

 . لوق يف -هللا امهمحر - يعفاشلاو

 - يعفاشلا لاق هبو «نامضلا نم ةسدسأ ةعبرأ نهيلع بجي - هللا همحر - دمحأ لاقو

 (قحلا عبر) :م ةوسن عست ىلع يأ :ش ( نهيلع ناك ىرخأ تعجر نإف ) :م ‹حصألا يف - هللا همحر

 . لوق يف - هللا همحر - يعفاشلاو - هللا همحر - كلام لاق هبو :ش

 ةثالث يقبف ةيقابلا ةداهشب ) :م قحلا عبر يأ :ش ( عبرلاو لجرلا ةداهشب فصنلا يقب هنأل ) :م

 ةفينح يبأ دنع هسادسأ ةسمخ ةوسنلا ىلعو قحلا سدس لجرلا ىلعف ءاسنلاو لجرلا عجر نإو عابرألا

 . - هللا مهمحر - دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو :ش ( - هللا همحر-

 فصنلا لجرلا ىلع ) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأ دنعو يأ :ش ( :الاقو ) م

 همحر - يعفاشلا باحصأ نم - هللا همحر - سابعلا وبأ لاق هبو « :ش ( فصنلا ةوسنلا ىلعو

 :ش ( لجر مامضناب الإ نهتداهش لبقت ال اذهلو ‹ دحاو لجر ماقم نمقي نرثک نإو نهنأل ) :م - هللا

 نامضلا راصف « نيتأرما ةداهشك ةوسن ةرشع ةداهش تراصف « نهدحو نهتداهش لبقت الف نهعم

 . اًفاصنإ ةوسنلاو لجرلا ىلع



 ةنس كلذب دهش اذإ امك راصف «دحاو لجر ةداهشب نهنم نيتنثا ةداهش تلدع »:نهلقع ناصقن يف

 ال نيلوقلا ىلع قحلا فصن نهيلع ناك لجرلا نود ةرشعلا ةوسنلا عجر نإو «اوعجر مث « لاجر

 تسيل ةدحاولا نأل ء ةأرملا نود امهيلع نامضلاف ء اوعجر مث لامب ةآرماو نالجر دهش ولو . انلق

 حاكنلاب ةآرما ىلع نادهاش دهش نإو :لاق. مكحلا هيلإ فاضي الف دهاشلا ضعب يه لب  ةدهاشب

 عفانم نأل اهلثم رهم نم لقأب ادهش اذإ كلذكو . امهيلع نامض الف « اعجر مث اهلثم رهم رادقم
 موقنتو نمضت انإو«فرع ام ىلع ةلثامملا يعدتسي نيمضتلا نأل؛ فالتإلا دنع ةموقتم ريغ ضعبلا

 . لحملا رطخل ةنابإ كلملا ةرورض ةموقتم ريصت اهنأل ؛ كلمتلاب

 (مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . دحاو لجر ماقم اتماق نيتأرما لك نأ - هللا همحر - ةفينح يبألو ) :م

 (« دحاو لجر ةداهشب نهنم نيتنلا لك ةداهش تلدع »:نهلقع ناصقن يف ) :م ةي يبنلا لاق يأ :ش

 لوسر نأ - هللا همحر - يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم - هللا همحر - يراخبلا هجرخأ .:ش

 ةداهشب لدعت نيتأرما ةداهشف لقعلا ناصقن امأ هيفو « ثيدحلا .٠ . ءاسنلا رشعم اي لاق هيَ هللا

 لاجر ةتس كلذب دهش اذإ امك ) :م راص لجرك ناتأرما تناك اذإ ينعي :ش ( راصف ) :م ثيدحلا لجر

 لوق ىلع يأ :ش ( نيلوقلا ىلع قحلا فصن نهيلع ناك لجرلا نود ةرشعلا ةوسنلا عجر نإو ءاوعجر مث

 نم ءاقب وه ربتعملا نإ :ش ( انلق امل ) :م - هللا مهمحر - هيبحاص لوقو - هللا همحر - ةفينح يبأ

 . قحلا فصن هئاقہب یقبی لج رلاف « يقب

 نود) :م نيلجرلا ىلع يأ :ش ( امهيلع نامضلاف اوعجر مث لامب ةأرماو نالجر دهش ولو ) :م

 :م دهاشلا ضعب ىلإ يأ :ش ( هيلإ فاضي الف دهاشلا ضعب يه لب ةدهاشب تسيل ةدحاولا نأل ةأرما

 . ةأرملا نود نيلجر ةداهش ىلإ فاضي ءاضقلا نأل :ش ( مكحلا)

 رادقمب حاكنلاب ةأرما ىلع نادهاش دهش نإو ):م: - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 اهلثم رهم نم لقأب ادهش اذإ كلذكو ) :م نيدهاشلا ىلع يأ :ش ( امهيلع نامض الف اعجر مث اهلثم رهم

 ( ةلثامملا يعدتسي نيمضتلا نأل فالتإلا دنع ) :م ةنومضم نوكت الف :ش ( ةموقتم ريغ عضبلا عفانم نأل
 ام ىلعدازام اهل نانمضي : - هللا مهمحر - ةثالثلا ةمئألا دنعو < امهيلع نامض ال يأ :ش

 لثمب هيلع اودتعاف :  ىلاعت هلوق وهو فصنلاب ينعي:ش ( فرع ام ىلع ) :م لثملا رهم مات ىلإ ادهش

 ينعأ « ضوعلا يه يتلا ةعفنملاو نيعلا نيب ةلاشع الو .( ٠۹١ ةيآلا :ةرقبلا) € مكيلع ىدتعا ام

 نامضلا بجي ال ثيح ‹ بوصخملا عفانم رئاس فالتإ يف امك نامضلا بجي الف « عضبلا ةعفنم

 كلذب كلمتلاب تناكل ةموقتم عفانملا نكي مل ول لاقي امع باوج :ش ( نمضت امنو ) :م

 ریصت ) :م عفانملا نأل يأ :ش ( اهنأل كلمتلاب موقتتو ) :م عفانلا يأ نمضت اغنإو : هلوقب باجأف
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 موقتم عضبلا نأ ال ضوعب فالتإ هنأل اهلثم رهم رادقمب ةآرما جوزتب لجر ىلع ادهش اذإ كلذكو
 الو ‹ ةلثامملا ىلع نامضلا ىنبم نأل اذهو فالتإ الك ضوعب فالتإلاو كلملا يف لوخدلا لاح

 انمض اعجر مث « لم ا رهم نم رشكأب ادهش نإو . ضوع ريغب هنيبو ضوعب فالتإلا نب ةلثام
 مل اعجر مث رثكأ وأ ةميقلا لثمب ءيش عيبب ادهش نإو : لاق . ضوع ريغ نم اهافلتأ امهنأل ةدايزلا

 ‹ ناصقنلا انمض ةميقلا نم لقأب ناك نإو . ضوعلا ىلإ ًارظن ىنعم فالتإب سيل هنأل انمضي
 ببسلا نأل . عئابلا رايخ هيف وأ اًتاب عيبلا نوكي نأ نيب قرف الو « ضوع الب ءزجلا اذه افلتأ امهنأل

 مهيلإ فلتلا فاضيف «هيلإ رايخلا طوقس دنع مكحلا فاضيف « قباسلا عيبلا وه

 :م لاذتبالا نع اًتوصم نوكي ىتح :ش ( لحملا رطخل ) :م اراهظإ يأ :ش ( ةنابإ كلملا ةررض ةموقتم

 ا( ضوعب فالتإ هنأل اهلثم رهم رادقمب ةأرما جوزتب لجر ىلع ادهش اذإ ) :م نامض ال يأ :ش ( كلذكو)

 ءيش ءارشب دهش ول امك :ش ( فالتإ الك ضوعب فالتإلاو كلملا يف لوخدلا لاح موقتم عضبلا نأ

 امهنيب ةلثامملا مدعل هانعم:ش ( ةلثامملا ىلع نامضلا ىنبم نأل اذهو) :م نانمضي ال اعجر مث هتميق لثمب

 اعجر مث رهم نم رثکأب ادهش نإو ضوع ریغب هنیبو وضعب فالتإلا نوب ةلثام الو) :م : هلوق ىنعم وهو
 نامضلا بجوي وهو :ش ( ضوع ريغ نم) :م ةدايزلا يأ :ش (اهفلتأ امهنأل ةدايزلا انمض

 مث رثكأ وأ ةميقلا لم ءيش عيبب ادهش نإو ):م: - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 ناك ولو « يرتشملا وه يعدملا ناك اذإاذه : - هللا همحر - يكاكلا لاق :ش ( انمضي مل اعجر

 دبعلا ةميقو « ركني يرتشملاو مهرد فلأب هنم هدبع عاب هنأ لجر ىعدا نأب عئابلا وه يعدملا
 ةئامسمخب عيبملا يعدي يرتشملا ناك ولو « ةئامسمخ نانمضي اعجر مل كلذب ادهشو ةئامسمخ

 حرش »يف هركذ ةئامسمخ مئابلل نانمضي اعجر مثل يرتشملا دهشف مهرد فلأ يواسي دبعلاو
 امهنأل :ش ( ضوعلا ىلإ ؟رظن ) :م ىنعملا ثيح نم يأ :ش ( ىنعم فالتإب سيل هنأل ) :م «يواحطلا

 ناصقنلا انمض ةميقلا نم لقأب ناك نإو ) :م هلثم هئازإب هكلم يف الخدأ دقف هكلم نم عيبلا اجرخأ امل

 يذلا ءزجلا يأ :ش ( ضوع الب ءزجلا اذه افلنأ امهنأل) :م يرتشملا وه يعدملا ناك نإ عئابلل يأ :ش (

 . ضوع الب هتميق نم فلألا هلباقم يف وه
 نأل يآ :ش ( قباسلا عيبلا وه ببسلا نأل ؛ عئابلا رايخ هيف وأ اًناب عييلا نوكي نأ نوب قرف الو ) :م

 فاضيف) :م ةدملا يضمب طوقس ىلع وأ ةدملا يضم ىلع قباسلا دقعلا وه كلملل ليزملا ببسلا

 ببس لصح دقو ببسلا كلذ ىلإ يأ :ش ( هيلإ رايخلا طوقس دنع ) :م كلم ا لاوز وهو :ش (مكحلا
 . ناصقنلا نامض مهيلع بجي :ش ( مهيلإ فلتلا فاضيف ) :م دوهشلا ةداهشب لاوزلا

 بجي ال نأ يغبني لاقي نأب لاؤس باوج هركذ يذلا اذه : - هللا همحر - يزارتألا لاقو

 اتبثأ امهنأل عئابلا ىلع اًنيش اغلبت مل امهنأل « رايخلا طرشب ميبلاب ادهش اذإ نيدهاشلا ىلع نامضلا

۰¥ 



 ادكأ امهنأل ‹ رهملا فصن انمض اعجر مث « اهب لوخدلا لبق هتآرما قلط هنآ لجر ىلع ادهش نإو

 ءالصأ رهملا طقس تدترا وأ جوزلا نبا تعواط ول اهنآ ىرن الا « طوقسلا فرش ىلع اًنامض

 ‹ خسفلا ىنعم يف لوخدلا لبق ةقرفلا نالو

 ' اذإف « تكاس وهو ةدملا تضم اذإ لوزي امنإو «دعب عيبلا نع هكلم لزي مل عئابلاو رايخلا طرشب عيبلا

 نأل :لاقف «؟ ذئنيح دوهشلا ىلع نامضلا بجي فيكف « هكلم لاوزب اًيضار ناك درلا نع تكس

 . هرخآ ىلإ . . . قباسلا وه ببسلا

 هبو :ش ( رهملا فصن انمض اعجر مث اهب لوخدلا لبق هتارما قلط هنا لجر ىلع ادهش نإو ) :م

 هللا همحر - مساقلا نبا ةياور يف - هللا همحر - كلامو - هللا همحر- دمحأ لاق

 ةياور يف - هللا همحر - يعفاشلا لاقو « هنع عيبرلا ةياور يف - هللا همحر - يعفاشلاو «-

 . اجورخو ًالوخد موقتم هدنع عضبلا نأل لث ا رهم نمضي : هنع ينزملا

 :ش (امهنأل) :م دوهشلا ىلع نامض ال : هنع بهشأ ةياور يف - هللا همحر - كلام لاقو

 وهو اهجوز نبا اهليبقتو اهدادتراب :ش ( طوقسلا فرش ىلع اًنامض ادكا ) :م نيدهاشلا نأل يأ

 (ًالصا رهملا طقس تدترا وأ جوزلا نبا تعواط ول ) :م ةأرملا نأ يأ :ش ( اهنأ ىرت الأ ) :م هلوق ىنعم

 ىلع لجرلا هركأ اذإ اذهلو « باجيإلاب ةهبش ديكأتلاو « رهملا عيمج هنع طقسي ذئنيح هنأل يأ :ش
 . ههركأ يذلا ىلع رهملا فصنب عجري نأ هل ناك « اهب لوخدلا لبق هتأرما قالط

 دوعي :ش ( خسفلا ىنعم يف ) :م اهيلع جوزلا لوخد لبق يأ :ش ( لوخدلا لبق ةقرفلا نألو ) :م

 ملو خسفلا ىنعم يف لاق انإو عيبملا ضبق لبق خسفلا ةلزنب راصف ناك امك اهيلإ عضبلا وهو لدبما

 امك لوخدلا لبق اهيلإ لدبملا داع الن نكل « خسفلا لبقي ال موزللا دعب حاكنلا نأل « خسف وه لقي

 . امهتداهشب ءادتبا رهملا فصن بوجو نوكيف « خسفلا ةلزنمب راص ناك

 اغإو ‹ امهتداهشب رهملا فصن بوجو نوكيف « خسفلا لبقت ال موزللا دعب حاكنلا : لاق اغنإو

 اهلف « هرخأ ةريغصلا حكن ول امك « هلبقي موزللا لبق هنأل خسفلا لبقت ال موزللا دعب حاكنلا لاق

 دعب اهقلط ول هنأل لوخدلا لبق ديق انإو « اًمزال عقي مل حاكنلا نأ امل غولبلا دعب خسفلا رايخ

 . - هللا همحر - دمحأو - هللا همحر- كلامو اندنع عوجرلاب امهيلع ءيش بجي مل لوحخدلا

 ول :«يفاكلا» يفو « ةروهشم ةلأسملاو امهيلع لثملا رهم بجي :-هللا همحر- يعفاشلا دنعو

 انمكح انأل ثرت ملو « رهملا فصن هتثرول امزع هتوم دعباعجر مث لوخدلا لبق قالطلاب ادهش

 ء هتايح يف لوخدلا لبق اهقلط هنأ جوزلا توم دعب ادهش ولو « ةايحلا لاح يف توملا لبق ةنونيبلاب
 لاق هبو «ثاريملاو رهملا فصن ةأرملل انمضو مهل تعقو ةداهشلا نأل ةثرولل انمضي مل اعجر مث



 ناكف ءةعتملا ةقي ةقيرطب ءادتبا رهملا فصن بجي مث < حاكنلا يف رم امك رهملا عيمج طوقس بجويف

 ةيلام افلنأ امهنأل هتميق انمض « اعجر مث هدبع قتعأ هنأ ىلع ادهش نإو : لاق . امهتداهشب اًبجاو

 لوحتي الف « نامضلا اذهب امهيلإ لوحتي ال قتعلا نأل قتعملل ءالولاو ضوع ريغ نم هيلع دبعلا
 . امهيلإ ءالولا

 .- هللا همحر - كلام

 رهملا باب يف يأ:ش ( حاكنلا يف رم امك رهملا عيمج طوقس ) :م ةقرفلا يآ :ش ( بجويف ) :م

 دقو اهب لوخدلا لبق اهقلط يتلا يهو « ةدحاو ةقلطل الإ ةقلطم لكل ةعتملا بحتستو :هلوق دنع

 . ارهم اهل یمس

 يضاقلا ىضقو اهب لخد دقو « اًنالث هتأرما قلط هنأ لجر ىلع ادهش ولو :(ةفحتلا» يفو

 عفانم ءافيتسا وهو ضوعب فالتإ رهملا ردقب نأل لمم ا رهم ىلع وأ نامألا نانمضي اعجر مث

 ةعتملا نانمضي ىمسم نكي مل نإو فصنلا انمض ىمسم رهملا ناك نإ لوخدلا لبق نأل «عضبلا

 . ضوع هتلباقمب هل لصحي ملو ءامهتداهشب فلت كلذ نأل

 . لئلا رهم نيبو امهنيب عمجيال اذهلو :ش ( ةعحملاة ةقيرطب ءادتبا رهملا فصن بجي مث ) :م

 دقو ةعتملا قيرط ىلع ءادتبا لوخدلا لبق قالطلا يف بجي اغنإ رهملا فصن نأ : مالكلا لصاح

 نامضلا بجوف :ش ( امهتداهشب ابجاو ناكف ) :م هيلع بجاو نكي ملو جوزلا ىلع نادهاشلا همزلآ

 . اعجر مث هب یضقف لاب ادهش اذإ امک امھیلع

 اعجر مث « هدبع قتعأ هنأ ىلعادهش نإو ) :م: - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ةيلام افلتأ امهنأل ) :م نيرسعم رأ اناك نيرسوم هيف فالح الو « دبعلا ةميق يأ :ش ( هتميق انمض
 (امهيلإ لوحتي ال قتعلا نأل قتعملل ءالولاو ضوع ريغ نم) :م دبعلا ىلوم ىلع يأ :ش ( هيلع دبعلا

 الف) :م كلذك ناك اذإف « خسفلا لمتحي ال ام هنأل :ش ( نامضلا اذهب ) :م نيدهاشلا ىلإ يأ :ش

 ركني هنأل ىلوملل ءالولا نوكي ال نأ يغبني ليق نإف قتعأ نم ءالولا نأل :ش ( امهيلإ ءالولا لوحتي

 .ءالولاب هعبت قتعلاب هيلع ىضق ال يضاقلا نأل « ءاضقلاب ًاعرش اًبذكم راص انلق « قتعلا

 كلم نأل «ريبدتلا هضقن ام انمض اعجر مث كلذب ىضقف هربد هنأ ادهش ول :طوسبملا» يفو

 اعجر مث « كلذب ىضقف ةباتكلاب ادهش ولو ؛ ناصقنلا نانمضيف ريبدتلاب ضقتني يصوملل ةيلاملا

 كلذ يف ىلوملا ماقم اماق امهنأل « امهوحن ىلع باتكلا لدبب بتاكملا ناعبتيو « دبعلا ةميق انمض

 . ربدملا يف لاق اذكهو - هللا همحر - كلام لاق هبو « هتميق انمض ىتح

 ام يدؤي ىتح بتاكملا قتعي الو ناصقنلاب عجري بتاكملا يف : - هللا همحر - دمحأ لاقو

 مل هتبقر نأل هالومل ناك قرلا ىلإ درو زجع ولو هبتاك يذلل ءالولاف « امهيلإ هادأ اذإف « امهيلإ هيلع
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 : يعفاشلا لاقو . مهنم صتقي الو « ةيدلا اونمض لتقلا دعب اوعجر مث ‹ صاصقب اودهش نإو

 . عنمي هركملاو ناعي يلولا نأل « ىلوأ لب هركلا هبشأف ء اًبيبست مهنم لتقلا دوجول مهنم صتقب
 ال انه اهو . ابلاغ هيلإ يضفي ام بيبستلا نأل؛ اًت اذكو «دجوي مل ةرشابم لتقلا نأ :انلو

 ءًارهاظ هتايح رثؤي هنأل هركملا فالخب بودنم وفعلا نأل ؛يضفي

 «اعجر مث كلذب ىضقف ركني ىلوملاو هدلو مأ هتمأ نأ ىلوملا رارقإب ادهش ولو «امهل ةكولمن دعت
 - كلام لاقو « - هللا همحر - دمحأ لاق هبو « اهتميق ناصقن انمض دلو اهعم نكي مل نإف

 . ىلوملل اهتمیقانمض : - هللا همحر

 -يكلاملا مساقلا نبا لاق هبو :ش ( ةيدلا انمض لتقلا دعب اوعجر مث صاصقب اودهش نإو ) :م

 هبو :ش ( مهنم صتقي: يعفاشلا لاقو ) :م نيدهاشلا نم يأ :ش ( مهنم صتقي الو ) :م - هللا همحر

 ةيببسلا ثيح نم يأ :ش ( اًبيبست مهنم لتقلا دوجول ) :م - هللا همحر - يكلاملا بهشآو دمحأ لاق

 . هركملا دهاشلا وهو انهاه ببسملا هبشأف يأ « ءارلا رسكب :ش ( هركملا هبشأف ) :م

 ‹ هركملا يضاقلا هبشأ وأ لعاف مسا ناك نإ هركملا دهاشلا وهو - هللا همحر - لمكألا لاق

 هركملا يلولا هبشأ : ليقو «لوعفم مسا ناك نإ رفك بوجولا ري مل ول ىتح امهتداهشب ًاجلملاك هنأل
 نأل هاركإلا نم ىلوأ انهاه هيبشتلا يآ :ش ( ىلوأ لب ):م لتقلا ىلإ اجلب سيل هنأل ءيشب سيل وهو

 ءافيتسالا ىلع :ش ( ناعي يلولا نأل ) :م رثكأ انهاه ءاضفإ الو « ءاضفإلا ثيح نم بجوم هيبشتلا

 هركملا ةلزنمب يلولاو ءارلا رسكب هركملا ةلزنب دهاشلا نأل :ش (عنمي ) :م ءارلا حتفب:ش ( هركملاو ) :م

 . ءارلا حتفب

 ملاذكو يأ :ش (اذكو دجوي مل ) :م ةرشابملا ثيح نم يآ :ش ( ةرشابم لتقلا نأ انلو ) :م

 زييمتلا ىلع بصن اًبيبستو ةرشابم هلوق نم دحاو لكو ةيببسلا ثيح نم يأ :ش ( اًبيبست ) :م دجوي
 .انردق امل

 وفعلا نأل ) :م هيف نحن اميف :ش ( يضفي ال انههو « ابلاغ هيلإ يضفي ام بيبستلا نأل ) :م
 :م . (۲۳۷ : ةيآلا ةرقبلا ) ( ىوقتلل برقأ اوفعت ناو ل : ىلاعت هللا لاق . يلولا نم :ش (بودنم

 . ابلاغ لتقلا ىلإ يضفي هاركإلاو :ش ( ؟رهاظ هتايح رثؤي هنأل ) :م ءارلا حتفب :ش ( هركملا فالخب )

 رثؤي هنأل :هلوق ىلإ « دجوي مل ةرشابم لتقلا نأ انلو ؛ةيادهلا »يف هلوقو :؟يفاكلا »يفو

 ‹ احابم هنوكل لتقلا ىلع مدقي يلولا نأ « رهاظلاو بلقلا ىلع رمألا نأل لكشم « ارهاظ هتايح

 وأ هنع هركملا عدتري نأ لمتحيو « هلتق هل حابيال هنأل لتقي ال هركملا نأ رهاظلاو « ةرات كردي هبو

 هقحليال هنأل نيدحملا ملسملا لاح ىلإ رظنلاب ارهاظ خيشلا لاق اإ هنأب هنع بيجا توفلا هقحلي
 يف ةصخر ىندآب هتايح راتخي هركملا امأف ‹ ريثكلا رجألل هل لصحيو «هلامو هسفنب ررض هوفعب

 قبي مل توفلا قوحل ريدقت ىلعو « ردان توفلا لامتحاو « هريغ ةايح ىلع هحجرتو « عرشلا
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 لالا فالخب٠ صاصقلل ةئراد يهو ةهبشلا نم لقأ ال مث ةبسنلا عطقي ام يرايتخالا لعفلا نألو

 اونمض عرفلا دوهش عجر اذإو: لاق . فلتخملا يف فرعي يقابلاو تاهبشلا عم تبثي هنأل

 . هاركإلا يف انمالكو هاركإلا

 وأ ًاعرش نوكي نأ امإ هتايح راثيإ روهظ لاقي امع باوج اذه :ش ( يرايتخالا لعفلا نآلو ) :م

 صاصقلا نع وفعلاك راصف « لتقلا ىلع ربصلا ىلإ بودنم ملسملا نأل عونم لوألاف « اًعبط

 باجاف « ارهاظ صاصقلا يف يعسلا رثؤي هنإف « لوتقملا يلو عبطب ضراعم هنكلو ملسم يناثلاو

 ببس ةمث نأ انملس ينعي - يرايتحالا لعفلا نألو : لاقف لدبتلا قيرطب - هللا همحر - فنصللا

 انهاه لعفلاو « هريغ ىلإ لقعلا كلذ ةبسن يأ :ش ( ةبسنلا عطقي ام ) :م يرايتخالا لعفلا نكلو

 هتبسن عطقي ال هنأ انملس دوهشلا ىلإ هتبسن عطقيف ‹حيحصلا هرايتخاب ىلوملا نم دجو لتقلا وهو

 : هلوق ىنعم وه ةهبش نم نكلو دوهشلا ىلإ

 يهو ) :م ةبسنلا عطق ةهبش يأ « هتهبش ثروي نأ لقأ ال يأ :ش ( ةهبشلا نم لقأ ال مث ) :م

 . صاصقلا نم ةعنام يأ :ش ( صاصقلل ةئراد

 يلولا لتق وهو «هرخآ ىلإ . . يرايتخالا لعفلا نألو : - هللا همحر - ةعيرشلا جات لاقو

 دوهشلا نع ةبسنلا عطقيف « راتخم كلذ وهو يلولا لعف دجو « يضاقلا مكحو ةداهشلا دعب ينعي

 نأل ‹ ايش ىكتشملا نمضي ال هيلع ىكتشملا بوث قرخف رخآ ىلع اًبلك ناسنإ ىكتشا اذإ امك

 راط ىتح صفقلا باب حتف نمكو ‹ ىكتشملا نع ةبسنلا عطقيف بلكلا نم ىرايتخا لعف فوخل ا

 قش فالخب « ةلآلاك راصف « رايتخالا دساف هنكل اراتخم ناك نإو هنإف هركملا فالخب « ريطلا

 . رايتخالا مدعل عئاملا ىلإ ةفاضإلا ناكمإ مدعب قذلا

 الف :ش ( تاهبشلا عم تبثي ) :م لاملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ةيدلا يأ :ش ( لام ا فالخب ) :م

 ‹ ةيدلا فصن هيلعف امهدحأ عجر نإف . اهب تبثي ام طوقس تاهبشلاب طقسي ام طوقس نم مزلي

 ‹ نيدهاشلا نيمضت نيب رايخلا لوتقملا يلولف ًايح هلتقب دوهشملا ءاج وأ « امهعم يلولا عجر نإف

 ىلع عجري مل يلولا نمض نإف « اًمكح نيدهاشلاو « ةقيقح فلتم لتاقلا نأل لتاقلا نيمضت وأ

 :م امهل اًقالخ - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق يف يلولا ىلع اعجري مل نيدهاشلا نمض نإو

 - هللا همحر - ثيللا يبأ هيقفلا فينصت ةياورلا فلتخم يف يأ :ش ( فلتخملا يف فرعي يقابلاو )

 . ملاعلا نيدلا ءالع فنصم ال

 اذإ ينعي :ش ( اونمض عرفلا دوهش عجر اذإو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
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 لصألا دوهش عجر ولو .مهيلإ اًقاضم فلتلا ناكف « مهنم تردص ءاضقلا سلجم يف ةداهشلا نأل

 وهو ببسلا اوركنأ مهنأل ‹مهيلع نامض الف ء انتداهش ىلع عرفلا دوهش دهشن مل : اولاقو

 . ءاضقلا لبق ام فالخب دهاشلا عوجرك راصف « لمتحم ربخ هنأل ءاضقلا لطبي الف . داهشإلا

 يبأو ةفينح يبأ دنعو «- هللا همحر - دمحم دنع اذهو ءاونمض انطلغو مهاندهشأ اولاق نإو

 يضقي يضاقلا نأل عورفلا ةداهشب عقو ءاضقلا نأل ‹ مهيلع نامض ال: - هللا امهمحر - فسوي

 مهنأك راصف ‹ لوصألا ةداهش اولقن عورفلا نأ :هلو «مهتداهش يهو ةجحلا نم نياعي اب

 ةداهشلا نأل ) :م هب دوهشملا اونمض مهتداهشب ءاضقلا دعب يضاقلا سلجم يف مهتداهش نع اوعجر

 . نامضلا مهيلع بجوف :ش ( مهيلإ اًقاضم فلتلا ناكف « مهنم تردص ءاضقلا سلجم يف

 مهنأل مهيلع نامض الف ء انتداهش ىلع عرفلا دوهش دهشن مل اولاقو لصألا دوهش عجر ولو ) :م

 : هجو يف - هللا همحر - دمحأ نعو < ةلالثلا ةمئألا تلاق هبو :ش ( داهشإلا وهو ببسلا اوركنأ

 لطي الف ‹بذكلاو قدصلل :ش ( لمتحم ربخ هنأل ءاضقلا لطبي الف ) :م ‹نهترملاك نونمضي

 . لامتحالاب ءاضقلا

 يضاقلا ىضقو هسفنب دهش ول امك « لصألا دهاش يأ :ش ( دهاشلا عوجرك راصف ) :م

 لبق ام فالخب ) :م داهشأإلا راكنإب لطبي ال اذكف « عوجرلاب ءاضقلا لطبي ال عجر مث « هتداهشب

 يضاقلا يضقي ال عورفلا ةداهشب ءاضقلا لبق داهشإلا لصألا دوهش ركنأ اذإ ينعي :ش ( ءاضقلا

 . كلذب يضاقلا مكحي ال ثيح ءاضقلا لبق دوهشلا عجر اذإ امك كلذ دعب عورفلا ةداهشب

 :ش (اذهو ) :م لوصألا يأ :ش (اونمض انطلغو اندهشأ ) :م لوصألا يآ :ش ( :اولاق نإو ) :م

 ال - هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنعو «- هللا همحر - دمحم دنغ ) :م نامضلا بوجو يأ

 يأ :ش ( يهو ةجحلا نم نياعي اب يضقبي يضاقلا نأل عورفلا ةداهشب عقو ءاضقلا نأل مهيلع نامض

 هركذو « فالخلا ركذي ملو - هللا همحر - يرودقلا اهركذ ةلأسملاف :ش ( مهتداهش ) :م ةجحلا

 (ريبكلا عماجلا حورشا» ةماعو «يواحطلا حرش» ركذ هركذ ام لثمو « - هللا همحر - فنصلا

 . «لماشلا»و

 - دمحم یورو : «يضاقلا بدأ حرش» يف - هللا همحر - يسخرسلا ةمئألا سمش لاقو

 يب نع - هللا همحر - فسوی وبآ یورو . مهيلع ءيش ال هنأ انباحصأ نع - هللا همحر

 يبأ لوق ىلعف « ةياورلا رهاظ يف اًماع كلذ نامض مهيلع نأ : «ءالمإلا» يف - هللا همحر-ةفينح

 نونمضي - هللا همحر-دمحم لوق ىلعو ‹ نونمضي ال - هللا مهمحر - فسوي يبأو ةفينح

 ۰. (ءالم ولا يف - هللا همحر - فسوی وبأ یور امک

 مهنأك راصف ‹ لوصألا ةداهش اولقن عورفلا ) :م - هللا همحر - دمحملو يأ :ش ( نأ :هلو ) :م ۰
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 نال ءريغ ال عورفلا ىلع امهدنع نامضلا بجي اعيمج عورفلاو لوصألا عجر ولو اورضح

 نمض ءاش نإ رابخلاب هيلع دوهشملا - هللا همحر - دمحم دنعو . مهتداهشب عقو ءاضقلا

 ءاركذ يذلا هجولا نم عورفلا ةداهشب عقو ءاضقلا نأل ؛ عورفلا نمض ءاش نإو « لوصألا

 يف امهنيب عمجي الف ‹ ناترياغتم ناتهجلاو .امهنيب ريختيف ءركذ يذلا هجولا نم لوصألا ةداهشبو
 ‹ كلذ ىلإ تفتلي مل مهتداهش يف اوطلغ وأ لصألا دوهش بذك :عرفلا دوهش لاق نإو.نيمضتلا

 نعاوعجر ام مهنأل مهيلع نامضلا بجي الو «مهلوقب ضقتني ال ءاضقلا نم ىضمأ ام نأل

 .عوجرلاب مهريغ ىلع اودهش اغنإ مهتداهش

 يبآ دنعف يأ :ش ( اًعيمج عورفلاو لوصألا عجر ولو) :م اوعجرو اورضح مث اودهشو :ش (اورضح
 عقو ءاضقلا نأل ء ريغ ال عورفلا ىلع امهدنع نامضلا بجي ) :م - هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح

 نمدجو اذإو ‹ يضاقلا سلجم يف ةمئاقلا ةداهشلا فالتإلا ببس نأل اذهو :ش ( مهتداهشب

 . عوجرلا دنع نامضلا مهيلع بجيف عورفلا

 نمض ءاش نإو ‹ لوصألا نمض ءاش نإ رايخلاب هيلع دوهشملا: - هللا همحر - دمحم دنعو) م

 - فسوي وبأو ةفنيح وبأ يأ :ش (اركذ يذلا هجولا نم عورفلا ةداهشب عقو ءاضقلا نأل ‹ عورفلا

 (لوصألا ةداهشبو) :م مهتداهش يهو <« ةجحلا نم نياعي اب يضقي يضاقلا نآ وهو :- هللا امهمحر

 وهو - هللا همحر-دمحم يأ :ش ( ركذ يذلا هجولا نم ) :م لوصألا ةداهشب عقو ءاضقلا يأ :ش

 يف هيلع دوهشلا ريختي يأ :ش ( امهنيب ريختيف ) :م - لوصألا ةداهش اولقن عورفلا نإ - هلوق

 بهذم ىلع عورفلا نمض ءاش نإو « لوصألا نمض ءاش نإ نيهجولا نيب يأ « امهنيب نيمضتلا

 . - هللا همحر - دمحم

 لك نمضي ىتح نيتهجلا نيب عمجي ال مل لاقي امع باوج اذه :ش ( ناتریاغتم ناتهجلاو ) :م
 قحلا لصأ ىلع تناك لوصألا ةداهش نأل « ناترياغتم نيتهجلا نأ هريرقتو « فلتلا فصن قيرف

 لوصألا نيب يأ :ش ( امهنيب عمجي الف ) :م امهنيب ةسناجم الو لوصألا ةداهش ىلع عورفلا ةداهشو

 يفو رايخلا هل لباق ًضيأ هيلع يعدملا قح ناقيرفلا نمضي : لاقي نأب :ش ( نيمضتلا يف عورفلاو

 . ءاش نيقيرفلا يأ نيمضت

 لصألا دوهش بذك: عرفلا دوهش لاق نإو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ءامهتداهشب ءاضقلا دعب لوقلا اذهو « مهلوق ىلإ يأ :ش ( كلذ ىلإ تفتلي مل مهتداهش يف اوطلغو
 نآل ) :م هيف امهلوق لبقي الف « ابذك امهنأب امهريغ ىلع نارقي امهنأل « كلذ نامض اًمهم نكي ملو

 اودهش اغنإ مهتداهش نع اوعجر ام مهنأل مهيلع نامضلا بجي الو مهلوقب ضقتني ال ءاضقلا نم ىضمأ ام

 . ايش دیفی ال كلذو :ش ( عوجرلاب مهريغ ىلع
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 ال :الاقو . - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اذهو «اونمض ةيكزتلا نع نوكزملا عجر نإو: لاق

 لامعإ ةيكزتلا نأ هلو . ناصحإلا دوهشك اوراصف ءًاريخ دوهشلا ىلع اونثأ مهنأل نونمضي

 دوهش فالخب.ةلعلا ةلع ىنعب تراصف « ةيكزتلاب الإ اهب لمعي ال يضاقلا ذإ « ةداهشلل

 اوعجر مثطرشلا دوجوب نادهاشو نيميلاب نادهاش دهش اذإو : لاق . ضحم طرش هنأل«ناصحإلا

 طرشلا نود ببسلا يتبثم ىلإ فاضي فلتلاو« ببسلا وه هنأل ةصاخ نيميلا دوهش ىلع نامضلاف

 . ضحلا

 مل :ش ( اونمض ةيكزتلا نع نوكزملا عجر نإو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 همحر - ةفينح يبأ دنعاذهو ) :م: - هللا همحر - فنصملا لاقو « فالخلا هيف يرودقلا ركذي

 دوهشلا ىلع اونثأ مهنأل نونمضي ال: الاقو ) :م - هللا همحر - دمحأو كلام لاق هبو « :ش (-هللا

 هيلع دوهشملا ناصحإب اودهش اذإ :ش ( ناصحإلا دوهشك اوراصف ) :م قحب اودهشي ملو :ش ( ؟ريخ

 ةيكزتلا نأ ) :م - هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م . نونمضي ال كلذ دعب اوعجر اذإف <

 يأ :ش ( اهب لمعي ال يضاقلا ذإ ) :م اهب لمعيو ةداهشلا زيمت يتلا يه يأ :ش ( ةداهشلل لامعإ

 ىلإ فاضي مكحلاو :ش ( ةلعلا ةلع ىنعم يف ) :م ةيكزتلا يأ :ش ( تراصف ةيكزتب الإ ) :م ةداهشلاب

 يه اغنإو « ةلعب تسيل ةداهشلا نأل ةلعلا ةلع ىنعم يف لاق اغإو « ةلعلا ىلإ فاضي امك ةلعلا ةلع

 . ةلعلا ىلإ ةفاضإللا رذعتل هيلإ مكحلا فيض ببس

 ناصحإلا نودب انزلا ىلع ةداهشلا نأل :ش ( ضحم طرش هنأل ناصحإلا دوهش فالخب ) :م

 هيف سيل ناصحإإلا نأ لصاحلاو « ابجوم بجوملا ريغ اولعج ام ناصحإإلا دوهشو « ةبوقعلل ةبجوم

 توبشب فقوتي الف ‹ ناصحإلا دعب رداصلا انزلا مكحل ةفرعم ةمالع ناصحإلا نأل « ةلعلا ىنعم

 عجر ولو « قرفلا رهظف ةيكزتلا ىلع انزلا دوهشب مكحلا فقوتيو « ناصحإلا توبث ىلع انزلا
 « ةياور يف - هللا همحر - كلامو ‹ لوق يف يعفاشلا دنعو اندنعاونمضي مل ناصحإلا دوهش

 هللا همحر - رفز لاقو « مهدحو وأ دوهشلا عم اوعجر ءاوس : ةياور يف - هللا همحر - دمحأو

 . نونمضي : - هللا همحر - ةياور يف دمحأو ةياور يف كلامو لوق يف يعفاشلاو -

 :ش ( نادهاشو نومیلاب نادهاش دهش اذإو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 : هدبعل لاق هنأ لجر ىلع نادهاش دهش اذإ هنایب :ش ( طرشلا دوجوب ) :م نارخآ نادهاش دهشو يأ

 . هقتعب يضاقلا ىضقو « رادلا لخد هنأ نارخآ دهشو رح تنأف رادلا تلخد نإ

 نيميلا دوهش ىلع ) :م دبعلا نامض وأ دبعلا ةميق نامض يأ :ش ( نامضلاف اوعجر مث ) :م

 :م عيمحجملا ىلع هدنع نامضلا نإف - هللا همحر - رفز لوق نع زارتحا ةصاحخ ظفل :ش ( ةصاخ

 :ش ( ضحملا طرشلا نود ببسلا يتبشم ىلإ فاضي فلتلاو ‹ ببسلا وه ) :م نيميلا نأل يأ :ش ( هنأل)

 نامضلا نإف « يقلملا عم رئبلا رفاحك طرشلا ىلإ فاضي ال هيلإ مكحلا ةفاضإل حلص اذإ ببسلا نأل
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 مهدحو طرشلا دوهش عجر ولو ‹طرشلا دوهش نود نيميلا ةداهشب يضقي يضاقلا نأ یرت الآ

 .لوخدلا لبق قالطلاو قاتعلا نيمي ةلأسملا ینعمو .هیف خياشملا فلتخا

 . هلوقب كلذ - هللا همحر - فنصملا حضوأ مث « رفاحلا نود هيلع

 يضاقلا نأ ينعي :ش ( طرشلا دوهش نود نيميلا دوهش ةداهشب يضقب يضاقلا نأ ىرت الأ ) :م

 اوراص قح مهتداهشب قلعتي مل نإو « لوخدلاب دهشي مل نإو « اهب مكحيو نيميلاب ةداهشلا عمسي
 . «عطقألا حرش» يف اذك نامضلا مهمزلي الف « ناصحإلا دوهشك

 سمش لاقو :ش ( هيف - هللا مهمحر - خياشملا فلتخا مهدحو طرشلا دوهش عجر ولو ) :م

 يفو . طرشلا دوهش ىلع نامضلا بوجو مدع ىلإ :- هللا همحر - يسخرسلا ةمئألا

 رارقإب اتباث نيميلا ناك اذإ اميف عوجرلاب نونمضي طرشلا دوهش نأ انخياشم ضعب نظ :طوسبملا»
 افاضم مكحلا نوكيف «ذفنت تسيل اهنأل « اهيلإ مكحلا ةفاضإل حلصت ال ةلعلا نأل اولاقو « يلولا

 ال طرشلا دوهش نأ :بهذملا نم حيحصلا لب « طلغ وهو « ةلعلا فلخي طرشلا ذإ طرشلا ىلإ

 فاضي ةرشابملا دوجو دنع فالتإلل ةرشابم رح تنأ هلوق نأل تادايزلا يف هيلع صن نونمضي

 . ًالوأ يدعتلا قيرطب طرشلا ناك ءاوس طرشلا ىلإ ال هيلإ مكحل ا

 ينعي :ش ( لوخدلا لبق قالطلاو قتعلا نيمي ) :م ةلأسملا ةروص هب ديري :ش ( ةلأسملا ىنعمو ) :م

 دجو هنأ نارخآ دهشو < رادلا لوخدب هتأرما قالط وأ هدبع قتع ىلع هنآ ىلع نالجر دهش

 نيميلا دوهش ىلع نامضلاف « اًعيمج اوعجر مث « قالطلاو قتعلا عوقوب يضاقلا ىضقف «طرشلا
 اذإ ةداهشلا نع قالطلاب دوهشلا عوجر نأل « لوخدلا لبق هلوقب ديق اغنإو « انلق ال طرشلا نود

 . ملعأ هللاو ءائيش نونمضي ال جوزلا لوخد دعب ناک
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 ةلاكولا باتك

 :( ةلاكولا باتك ) :م

 ثيح نم تاداهشلا باتك نيبو هنيب ةبسانملا هجو « ةلاكولا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ ش

 لكو نم ميلستلاو ضيوفتلا « اهحتفو واولا رسكب ةلاكولاو . هقح ابجاو ريغلا ةناعإ امهنم الك نأ
 ىنعجب ىلاعت هللا ءامسأ يف ليكولا هنمو « ظفحلا ةغل ةلاكولا :لاقيو . هيلإ هضوف اذإ رمألا هيلإ

 ىلع دامتعالاو زجعلا راهظإ ليكوتلاو « ًاليكوت « هلكوي « هلكو نم ليكوتلل مسا وهو « ظفاحلا
 ‹ لوعفم ىنعمب ليعف ءالكولا عمجلاو « هيلإ ضوف ام مئاقلا ليكولاو « نالكتلا مسالاو « ريغلا

 . ههابشأو تلكو ظفل اهنكرو مولعم فرصت يف هسفن ماقم هريغ ناسنإلا ةماقإ اعرش هانعمو

 اذه يدبع عيبت نأ تببحأ هريغل لجرلا لاق اذإ : - هللا همحر - فسوي يبأ نع رشب ىورو

 لكوملا كلي نأ اهطرشو « عيبلاب رمأو ليكوت كلذف « تدرأ وأ « تئش وأ « تيضر وأ تيوه وأ

 ضوف « ليكولا ةرشابم زاوج اهمكحو «ىلاعت هللا ءاش نإ ءيجيس امك « ماكحألا مزليو اًقرصت
 ام اهببسو « هبحاص ىضر نودب لزعلا ليكولاو لكوملا نم لك كلي « زئاج دقع هنآ اهتفصو هيلإ

 هلوق وه باتكلاب اهتيعورشمو « اهيطاعت رودقملا ءانب قلعت وهو «تالماعملا رئاس يف ببسلا وه
 . ريكنلا هقحلي ملو . ۹ ةيآلا : فهكلا )  ةنيدملا ىلإ هذه مكقروب مكدحأ اوثعباف :  ىلاعت

 هب يقرابلا ةورعو « "”ةيحضألا ءارشب مازح نب ميكح لكو ةي يبنلا نأ : يور ام وهو ةنسلابو

 © ةنوميم حاكن لوبقب عفار ابأو « نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ حاكن لوبقب ةيمأ نب ورمعو ٩ ضیا
 ذإ ‹ هيلع لدي لوقعملااذكو اذه انموي ىلإ هللا لوسر ندل نم اهزاوج ىلع ةمألا عامجإبو

 ةلقل امإ هلام يف فرصتلا نع زجعي دقو « رفسلل هجورخ دنع هلام طفح نع زجعي دق ناسنإلا

 ءالولا طارتشا يف ءاج ام باب دعب باب . عويبلا يف يذمرتلاو ]۳۳۸١[. ةكرشلا يف : باب يف دواد وبآ هاور (۱)

 يذمرتلا دانسإ يفو . ميكح نع ىوارلا وهو لوهجم لجر داود يبأ دانسإ يفو ]۱۲۸٠][ . كلذ نع رجزلاو

 . كلذب يذمرتلا حرص امك ميكح نم عمسي مل ابيبح ناف . ميکحو تباث يبآ نب بيبح نيب عاطقنا

 ‹ ىقرابلا ةورع نع ىحلا ينثدح :لاق ةدقرغ نب بيبش قيرط نم ٩ ]۳۳۸١[ ةكرشلا باب يف دواد وبآ هاور (۲)

 ىقرابلا ةورع نع ديبل يبأ نع عويبلا يف يذمرتلاو
 نع نمحرلا دبع يبآ نب ةعيبر نع قارولا رطم نع ديزثب دامج قيرط نم ۲٠١( ]۸٤4١[ /۳) یذمرتلا هاور (۳)

 وهو اهب ينبو لالح وهو ةنوميم ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر جوزت» : لاق عفار يبآ نع راسي نب ناميلس

 . «امهنيب لوسرلا انآ تنكو لالح

 . ةعيبر نع قارولا رطم نع ديز نب دامح ريغ هدنسآ ًادحآ ملعن الز «نسح اذه : یسیع وبآ دیز نب دامح لاق

 .ةدوجلاو ةحصلا ةياغ يف هدانسإ لب : تلق
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 نع زحجعي دق ناسنإلا نأل «هریغ هب لكوي نأ زاج هسفنب ناسنإلا هدقعي نأ زاج دقع لک : لاق

 ‹ لاوحألا ضعب رابتعا ىلع هسفنب ةرشابملا

 ا
 اذه ىضتقاف هسفنب رومألا ىلوتي ال هتهاجول وأ هفعضل وأ « هلام ةرثكل وأ هلاغشأ ةرثكل وأ هتيده

 . اهزاوج ىنعلا

 نآ زاج هسفنب ناسنإلا هدقعي نأ زاج دقع لک ) م: - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 اهنأب اهيلع ضرتعاو « زوجي ال امو هب لیکولل زوجي ام اهب نیبتی ةطباض هذه :ش ( هریغ هب لکو

 . ةسكعنم ةدرطتم ريغ

 ىلع عبتو لطاب هب ليكوتلاو ٠ هسفنب ضرقتسي نأ هل زاج ناسنإلا نألف : لرألا امأ

 هل نذؤي ملو هريغ لكو اذإو « هسفنب دقعي ليكولاو « لكوملا ىلع ال ليكوتلا وه يذلا ضرقتسملا

 اهيف هسفنب يذلا دقعي نأ زاجو ‹ زجي مل رمخلا يف املسم لكو اذإ يذلاو . هل زوجي ال كلذ يف

 كلذب ايمذ لكو ولو « هسفنب اهءارشو رمخلا عيب دقع هل زوجي ال ملسملا نإف : يناثلا امأو

 سيلو فرع امك اًطورشم اكلم لحملا نوك هطورش نم دقعلا لحم نأ :لوألا نع باوجلاو

 رمألاو ضرقملا كلم ليكولا اهضرقتسي يتلا مهاردلا نأل « ضارقتسالاب ليكوتلا يف دوجومب

 . لطاب ريغلا كلم يف فرصتلاب

 نالف : لاق ناب ‹ ةلاسرلا جرخم ضارقتسالا يف همالك ليكولا جرخأ ول : «ةريخذلا» يفو

 ‹ هنم كلذ عني نأ ليكولل نوكي ال ىتح رمآلل مهاردلا نوكت ضرقملا لعفف ٠ اذك كنم ضرقتسي

 نم اهعني نأ هلو ليكولل ةرشعلاف ةرشع ينضرقأ : لاق نآب ةلاكولا جرخم مالكلا جرخأ ولو

 وه «هسفنب هدقعي نأ» هلوق نم دارم او ء ةلاسرلا فالخب « لطاب ضارقتسالاب ليكوتلا نأل ءرسمآلا

 هنع ملسملا ليكوت عنتمملاو ملسملا ليكوت هل زاج يذلاو « كلذك سيل ليكولاو « هب ادبتسم نوكي نأ

 ةمرح وهو عناملا دجو دقف ليكوتلا حص نإو ليكوتلا نع عنام عني نأ زاوجل كلذ يف انمالك سيل

 . اهنم هضارتقا

 وأ ًضيرم نوكي ناب :ش ( لاوحألا ضعب رابتعا ىلع هسفنب ةرشابملا نع زجعي دق ناسنإلا نأل ) م

 ةمكح نأل ضراوعلا هذه نودب حيحص ليكوتلاو « هسفنب رومألا ىلوتي ال ةهاجو اذ وأ اًيناف اًحيش

 نأل» هلوق نأب ليقامع باجياذهبو « ةنسملا عم رفسلاك دارفإلا يف ال سنجل ا يف ىعارت مكحل ا

 زجع ةمث نكي ملنإو . ةزئاج اهنإف ةلاكولا زاوج وهو لولدملا نم صحأ ليلد «زجعي دق ناسنإلا
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 ةالصلا هيلع يبنلا نأ حص دقو . ةجاحلل اًعفد هنم ليبسب نوكيف ‹ هريغ هب لكوي نأ ىلإ جاتحيف

 - امهنع هللا يضر - ةملس مأ نب رمع جيوزتلابو مازح نب ميكح ءارشلاب لكو مالسلاو

 زوجيو « دارفإلا يف ال سنجلا يف ىعارت يهو « مكحلا ةمكح نايب كلذ ناك باوجلا ريرقتو ًالصأ

 زاجم وهو « ةصاخ ةجاح زجعلل ةجاحلا نأل ةجاحلا وهو «ماعلا دارأو صاخلا ركذ : لاقي نأ

 نوکیف هریغ هب لکوی نآ ىلإ جاتحیف ) :م زجع الب دجوی دقو «ةجاحلا وهو طانملا نوكي ذئنيحو عئاش
 . ةجاحلا عفد لجأل يأ :ش ( ةجاحلل اعفد ) :م ليكوتلا نم يأ :ش (هنم ليبسب

 (هننس)» يف دواد وبأ هاور اذه :ش ( مازح نب ميكح ءارشلاب لكو ةَ يبنلا نأ حص دقو ) :م

 مازح نب ميكح نع ةنيدملا لهآ نم خيش نع نيصح وبأ ينثدح « نايفس نع ريثك نب دمحم انثدح
 عجرف « نيرانيدب اهعابف رانيدب اهارتشاف ‹ ةيحضأ هل يرتشي رانيدب هعم ثعب يب هللا لوسر نأ

 يف هل كرابي نأ هل اعدو ةا يبنلا هب قدصتف ةي يبنلا ىلإ رانيدب ءاجو رانيدب ةيحضأ ىرتشاو
 . يذمرتلا هاورو لوهجم هدانسإ يفو « هتراجت

 : لاقو «هرکذف مازح نب میکح نع تباث يبأ نب بيبح نع صفح يبأ نع بيرك وبأ انثدح

 نوكي فيكف « اًعطقنم يذمرتلا هاورو « لوهجم هيف دواد ىبأ ةياور تيأر امك اذكهو

 نإف يقرابلا ةورع ثيدحب انه لدتسأ نأ نكي نكلو !؟ حص دقو «فنصملا لوقي ىتح اًحيحص

 تعمس لاق ةدقرغ نب بيبش نع نايفس نع هللا دبع نب يلع نع «هحيحص» يف هجرخأ يراخبلا

 عابف . نیتاش هب هل یرتشاف « ةاش هب يرتشيل ارانید هاطعأ ةي يبنلا ةورع نع نوثدحتي يحل ا

 . هيف حبرل بارتلا ىرتشا ول ناكو «هعيب يف ةكربلاب هل ىعدف ةاشو رانيدب هءاجو رانيدب امهادحإ

 اًمالك هيف اوركذو هب جاجتحالا ريغب هجرخأ اب - هللا همحر - يراخبلا اولاق : تلق نإف

 . اریثک
 ضعب بهذف : - هللا همحر - يذمرتلا لاقو « حيحص ثيدح هنإ : يبرعلا نبا لاق : تلق

 نيذهب ىفكو - هللا مهمحر- قاحسإو دمحأ لوق وهو «هباولاقو « ثيدحلا اذه ىلإ ملعلا لهأ

 نب ىزعلا دبع نب دسأ نب دليوخ نبا يازلابو ةلمهملا ءاحلا رسكب مازح نب ميكحو « ةجح نيمامإلا

 شيرق هوجو نم ناكو اًملسم ةي هللا لوسر عم دهشو « حتفلا موي دلاخ ابأ ىنكيو يصق

 ةفالخ يف ةنيدملاب تامو « اًماع نيتس مالسإلا يفو « اًماع نيتس ةيلهاجلا يف شاعو « اهفارشأو

 نأ لبق هرصب بهذو ةئس نيرشعو ةئام نبا وهو «نيسمخو عبرأ ةنس - هللا همحر - ةيواعم

 رمع جيوزتلاب ةي هللا لوسر لكو يأ :ش ( امهنع هللا يضر - ةملس مأ نب رمع جيوزتلابو ) :م
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 قوقحلا رئاس يف ةموصخل اب ةلاكولا زوجتو : لاق

 ةملس نب دامح نع حاكنلا يف «هننس» يف يئاسنلا هاور اذهو .- اهنع هللا يضر - ةملس مأ نبا

 اي يبنلا نأ :- اهنع هللا يضر - ةملس مأ نع هيبأ نع ةملس يبأ نب رمع نبا ينثدح « تباث انآبنأ

 لك هللا لوسر جوزف رمع اي مق : ةملس مأ تلاقف : هرخآ يفو « ثيدحلا . . . اهبطخي اهيلإ ثعب

 . ( اهايإ هجوزف «

 جوزت ك يبنلا نأل ءرظن - هللا همحر - ةملس يبآ نب رمع ليكوت يف انلو :يزارتألا لاقو

 رمع ناكو « - هللا همحر- ىن ا نب رمعم ةديبع وبأ هلاق اذك « نينثا ةنس يف ردب ةعقاو دعب ةملس مأ

 همحر - يدقاولا هلاق « نينس عست نبا هللا لوسر يفوت موي - هنع هللا يضر - ةملس يبأ نبا

 اي هللا لوسر هلكوي فيكف ةدحاو ةنس ةملس يبأ نب رمع نس باسحلا اذه ىلع نوكيو « - هللا

 . ىهتنا !؟لقعي ال لفط وهو ةملس مآ جوزت موي

 اذه يف :قيقحتلا »يف لاقف «- هللا همحر - يزوجملا نبا هب قبس هلاق يذلاو هنم : تلق

 ‹نينس ثالث لب هللا لوسر اهجوزت موي رمعلا نم هل ناك - هللا همحر - رمعنأل ؛رظن ثيدحلا

 هيلع- تامو عبرأ ةنس يف اهجوزت ةي هللا لوسر نأ : هنايب .!؟ جوزي نأ اذه لثمل لاقي فيكو

 حص ولو ريغصلل ةيعادلا ىلع جوزف مق رمعل اهلوق لمحي اذه ىلعف «نينس عست رمعلو -مالسلا
 . ةيافكب عوطقم هنأل ؛يلو «ىلإ جاتحي ال -مالسلا هيلع- هنألف اهجوز ريغصلا نأ

 دق ناك نإو ديعب «نينس عست رمعلو تام مالسلا هيلع هنأ »: هلوق : ؟حيقنتلا» بحاص لاقو

 . هريغو يذابالكلا هلاق

 اماذه يوقيو « ةشبحلا ىلإ ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا ىف دلو هنإ :لاق : ربلا دبع نبا لاق

 ال هللا لوسر لأس هنآ : - هنع هللا يضر - ةملس يبأ نب رمع نع (هحيحص ]يف ملسم هجرخأ

 «كلذ عنصي مالسلا هيلع هنآ ةملس مأ هتربخأف «« هذه لس»: مالسلا هيلع لاقف ؟مئاصلا لبقيأ

 نم اذه يف ملكت يزارتألا نأ اذه تفرعو ءاًريبك ناك هللا يضر رمع نأ اذه رهاظف . ثيدحلا

 ‹ هيوهار نب قاحسإو دمحأ اًضيأ هجرخأ ثيدحلاو « ثيدحلا بتك ىلإ ةعجارم الو ريرحت ريغ
 : لاقو «هکردتسم» يف مکاحلاو «هحیحص» يف نابح نبا هاورو «؟مهدیناسم» يف ىلعي وبأو

 . هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح

 :ش ( قوقحلا رئاس يف ةموصخل اب ةلاكولا زوجتو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 سانلا رثاس حاحصلا يفو لاق مث « اعيمج يأ قوقحلا رئاس يف - هللا همحر - يكاكلا لاق

 « مهعيمج سانلا رثاس ٠« ءايلا عم نيسلا لصف يف ءارلا» باتك يف اذه يرهوجلا ركذ :تلق
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 يضر - يلع نأ حص دقو ‹ تاموصخلا هوجو ىلإ يدتهي دحأ لك سيل ذإ ءةجاحلا نم انمدق ال

 اهئافيإب اذكو - هنع هللا يضر - رفعج نب هللا دبع لكو نسأ امدعبو ليقع اهيف لكو-هنع هللا

 سلجملا نع لكىملا ةبيغ عم اهئافيتساب حصت ال ةلاكولا نإف ‹ صاصقلاو دودحلا يف الإ اهئافيتساو

 ‹ عيمجلا ىنعجب ال يقابلا ىنعمب رئاسلا نأل ‹ هريسفت يفامهدحأ « نيهجو نم مهو هنإاولاق

 نم رهظلا لاز دقو مويلا : رئاسلا لثملا يفو « نيعلا زومهم وهو فوجألا يف دروأ هنآ يناشلاو

 . هنم سأيلا دعب ءيشلا بلاطل برضي يفن ينعي «راس

 هب راشأ :ش ( ةجاحلا نم انمدق امل ) :م ةغل نيعلا زومهم نم هنوك نأ اًضيأ يرهوجلا ركذ : تلق

 تاموصخلا هوجو ىلإ يدتهي دحأ لك سيل ذإ ) :م هرخآ ىلإ .٠ . . زجعي دق ناسنإلا نأل »- هلوق ىلإ

 هللا يضر- رفعج نب هللا دبع لكو نسأ امدعبو ًاليثاع اهيف لكو- هنع هللا يضر- يلع نأ حص دقو <

 هللا يضر يلع ناك : لاق -هنع هللا يضر- رفعج نب هللا دبع نع يقهيبلا هجرخأ اذه :ش ( -هنع

 ‹ -هنع هللا يضر- بلاط يبأرنب ليقع اهيف لكو ةموصخ هل تناك اذإ ناكو « ةموصخلا هركي هنع

 رفعج نب هللا دبع لكو ناك هنآ -هنع هللا يضر- يلع نع اًضيأ جرخأو . ينلكو ليقع ربك املف

 . ةموصخل اب -هنع هللا يضر-

 : لاق «يناسارخلا سن نب ذاعم انثدح : «يضاقلا بدأ» يف - هللا همحر - فاصخلا لاقو

 -هنع هللا يضر- يلع نأ مهجلا يبأ نب مهج نع قاحسإ نب دمحم نع كرابملا نب هللا دبع انثدح

 ىلإ ةموصخلا يلع لعجف ناطيشلا اهرضحيو اًمحق اهل نإ: لوقي ناكو «ةموصخلا رضحي ال ناك

 ىلع یضق امو لیکول یضق ام :لوقي -هنع هللا يضر- يلع ناکف « يلإ اهلوح قرو ربك املف <

 . يلعف يلیکو
 رفعج نبا هللا دبع هدعب لكو مث ةموصخل اب ًاليقع هاخأ لكو هنأ [. . .]نكل : (قئافلا» يفو

 ‹ دئادشو كلاهم ىلإ اهرضحت نيطايشلا نإو اًمحق اهل نإ :لوقيو ةموصخلا رضحي ال :لاقو

 رضحي ال نأ ىلع اًضيأ ليلد ثيدحلا اذه يفو ‹ هكلاس ىلع قشو هنم بعص ام قيرطلا محقو

 لاقو . -هنع هللا يضر- يلع عينصل ءاملعلا ةماع بهذمو انبهذم وهو ‹ هسفنب ةموصخلا سلجم

 تامالع نم يضاقلا سلجم ىلإ روضحلا نم عانتمالا نأل هسفنب رضحي نأ ىلوألا : ءاملعلا ضعب

 اذإ مهنيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإو :  ىلاعت هللا لاق ‹«كلذ ىلع مذلا درو دقو «نيقفانلا

 ( اهئافیإب) :م زوجي اذکو يأ :ش ( اذکو) :م . لمأت هيفو « ٤۸( ةيآلا رولا )4 نوضرعم مهنم قیرف

 يف الإ) :م اهضبق وهو قوقحلا ءافيتسابو يأ :ش ( اهئافيتساو) :م اهؤادأ وهو قوقحل ا ءافيإب يأ :ش

 زوجي هنأل هب ديق :ش ( سلجم نع لك ولا ةبيغ عم امهئافيتساب حصت ال ةلاك ولا نإق « صاصقلاو دودحلا
 هبو « اندنع زوجي ال هتبیغ يفو « ةعبرألا ةمئألا عامجإب هروضح يف فذقلاو صاصقلا ءايفتسا

 هباحصأ نم ينايورلا يضاقلا هب يضقيو : هصن وهو لوق يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق
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 ؛يعرشلا بدنلل رهاظلا وه لب لكوملا ةبيغ لاح ةتباث وفعلا ةهبشو.تاهبشلاب ئردنت اهنأل
 ‹ ةهبشلا هذه ءافتنال ةرضحلا ةلاح فالخبو ‹ عوجرلا مدع رهاظلا نأل دهاشلا ةبيغ فالخب

 هانركذ يذلا اذهو ‹ ًالصأ ءافيتسالا باب دسني هنع عنم ولف « ءافيتسالا نسحب دحأ لك سيلو

 دودحلا تابثإب ةلاكولا زوجت ال : -هللا همحر ذأ فسوي وبأ لاقو .-هللا همحر - ةفينح يبأ لوق

 عم :ليقو« -هللا همحر- ةغبنح يبأ عم هللا همخر دمحم لوقو اًضبأ دوهشلا ةماقإب صاصقلاو
 ؛ هترضح نود هتبیغ يف فالتخالا اذه : ليقو. - هللا همحر- فسوي يبأ

 ءافيتسا هل زوجي :دمحأو كلامو ‹ حصألا يف -هللا همحر - يعفاشلا لاقو - هللا همحر-

 . ( تاهبشلاب ئردنت اهنأل) :م ‹ لكوملا ةبيغ يف فذقلاو صاصقلا

 يلو وفع ةهبشو « اهنع ىفعي ال دودحلا نأل صاصقلا يف ينعي :ش ( وفعلا ةهبشو) :م

 (يعرشلا بدنلل ) :م رهاظلا وه وفعلا لب يأ :ش ( رهاظلا وه لب لكوملا ةبيغ لاح ةتباث) :م صاصقلا

 :ش ( دهاشلا ةبيغ فالخب) :م ( ةيآلا ةرقبلا) ( ىوقتلل برقأ اوفعت نأو :  ىلاعت هلوق وهو :ش

 مدع رهاظلا نأل) :م ًالمتحم مهعوجر ناك نإو دوهشلا ةبيغ عم صاصقلاو دودحلا يفوتسي ثيح

 يف لكوملا ةرضح يآ :ش ( ةرضحلا ةلاح فالخبو) :م ( قسفلاو بذكلا نع اًزارتحا :ش ( عوجرلا

 . وفعلا ةهبش يأ :ش ( ةهبشلا هذه ءافتنال) :م سلجللا

 لکو ناك اذإ : لاقي نأ وهو «لاكشإ باو اذه :ش ( ءاغتسالا نسحب دحا لک سیلو م

 دحأ لك سيلو» هلوقب باجأف « هسفنب هيفوتسي وه ذإ « ءافيتسالاب ليكوتلا ىلإ جت جتحی مل ارضاح

 دنع ءافيتسالاب ليكرتلا زوجيف كلذ لمتحي ال هبلق نأل رأ هتياده ةلقل يعي.( ءاقيتسالا نسحب

 الف :ش ( ًالصا ءافيتسالا باب دسني) :م ليكوتلا نع يأ :ش ( هنع عنم ولف) :م اًتاسحتسا هروضح

 ةفينح يب لوق) :( صاصقلاو دودحلا تابثإي ليكوتلا زاوج ينعي: :ش ( هانركذ يذلا اذهو) :م

 . - هللا مهمحر - ةث ةثالثلا ةمئألا لاق هبو :ش ( - هللا همحر -

 .ال :ش ( - هللا همحر - فسوي وبا لاقو) :م

 - رفز لاق هبو :ش ( اضيأ دوهشلا ةماقإب صاصقلاو دودحلا تابثإب ةلاكولا زوجت ال ) م

 ( - هللا همحر - فسوي يب عم :لیقو - هللا همحر- ةفينح يبأ عم هللا همحر دمحم لوقو) :م - هللا

 هلوق ركذ تاياورلا ضعب يفو « برطضم - هللا همحر - دمحم لوق «يواحطلا حرش» يفو :ش
 »يف يواحطلا ركذو - هللا همحر - فسوي يبأ عم اهضعب يفو - هللا همحر - ةفينح يبأ عم

 يف فالتخالا اذه :ليقو) :م. - هللا همحر - ةفينح يبآ عم - هللا همحر- دمحم لوق «هرصتخم

 :م فالخ الب ليكوتلا زوجي هترضح يف نإف :ش ( هترضح نود) :م لكوملا ةبيغ يف يأ :ش ( هتبيغ
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 ةبانإ ليكوتلا نأ هل . هسفنب ملكتم هنأك راصف « هروضح دنع لكوملا ىلإ لقتني ليكولا مالك نأل

 . ءافيتسالا يف امكو « ةداهشلا ىلع ةداهشلا يف امك « بابلا اذه يف اهنع زرحتي ةباينلا ةهبشو

 روهظلاو ةيانحلا ىلإ فاضم بوجولا نأل ,ضحم طرش ةموصخلا نأ -هللا همحر - ةفينح يبألو

 نم باوجلاب ليك وتلا فالخلا اذه ىلعو . قوقحلا رئاس يف امك ليكو تلا هيف يرجيف ةداهشلا ىلإ

 عنق ال ةهبشلا نأل ؛ رهظأ هيف -هللا همحر - ةفينح يبأ مالكو «.صاصقلاو دحلا هيلع نم بناج

 . هب رمألا مدع ةهبش نم هيف ال هيلع لوبقم ريغ ليكولا رارقإ نأ ريغ .عفدلا

 - فسوي يبأل يأ :ش ( هل .هسفنب ملكتم هنأك راصف هروضح دنع لك و لا ىلإ لقتني ليكولا مالك نأل)

 ةهبشو ) :م ةهبش اهيف ةبانإلاو لكوملا ةموصح نع لدب يأ :ش ( ةبانإ ليكو تلا نأ) :م -هللا همحر

 ةداهشلا ىلع ةداهشلا يف امك) :م صاصقلاو دودحلا باب يف يأ :ش ( بابلا اذه يف اهنع زرحتي ةبانإلا

 امكو يأ :ش ( ءافيتسالا يف امكو) :م زوجت ال ينعي ةداهشلا يف ةبانإلا نع زرحتي امك يأ :ش (

 ةبيغ عم باوجلاب اًقافتا عم صاصقلاو دودحلا ءافيتساب لكوتلا نع يأ « ةبانإلا نع زرحتي

 بوجولا يف ظح اهل سيل ينعي :ش ( ضحم طرش ةموصخلا نأ :هللا همحر ةفينح يبأالو) :م . لكوملا

 يف امك ليكوتلا هيف يرجيف ةداهشلا ىلإ روهظلاو ةيانحلا ىلإ فاضم بوجولا نأل) :م روهظلا يف الو
 يأ :ش ( فالخلا اذه ىلعو) :م . ةهبشلا هيف رثؤت ال قح تابثإ اهب «ليكوتلا» نأل :ش ( قوقحلا رئاس

 باوجلاب ليكوتلا) :م - هللا همحر - فسوي يبأو - هللا همحر - ةفينح يبأ نيب روكذملا فالخلا

 وأ دحلا هيلع نم وهو بولطم لكو اذإ ينعي دحلا يأ :ش ( صاصقلاو دحلا هيلع نم بناج نم

 . زوجي: - هللا همحر - ةفينح وبأ لاق « هيلع هبلاطي ام عفد يف هنع باوجل اب الجر صاصقلا
 هلوقو ‹« برطضم - هللا همحر - دمحم لوقو . زوجيأل :- هللا همحر - فسوي وبأ لاقو

 . هنع بيجي نأب يآ «باوجل اب فالخلا اذه ىلعو» هلوق وه هيلع اًمدقم هربخو أدتبم ؛ليكوتلا»

 :م -دحلا هيلع نم بناج نم ليكوتلا - يف يأ :ش ( هيف - هللا همحر - ةفينح يبأ مالكو) :م

 اهنوك ريدقت ىلع ةيلدبلا ةهبش يهو ةروكذملا ةهبشلا نأل يآ :ش ( عفدلا عنمت ال ةهبشلا نأل « رهظا)

 ةحيحص وفعلا يف لاجرلا عم ءاسنلا ةداهشلا ىلع ةداهشلا ىرت الأ رادلا ىلإ عفدلا عنمت ال ةربتعم

 ءاضقلا سلجم يف ليكولا اذه رقأ اذإ ينعي :ش ( هيلع لوبقم ريغ ليكولا رارقإ نأ ريغ) م

 باب يف يأ :ش ( هب رمألا مدع ةهبش نم هيف ام ) :م اًناسحتسا حصي ال هلكوم ىلع صاصقلا بوجوب

 . رارقإلاب رمألا مدع ةبهش نم رارقإلا

 هنأل سايق حصي هلكوم ىلع صاصقلا بوجوب ءاضقلا سلجم يف رقآ ول : (طوسبملا »يفو

 . فنصملا هركذ امك زوجي ال ناسحتسالا يفو . قوقحلا رئاس يف امك لكوملا ماقم ماق
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 نوكي نأ الإ ‹ مصخل ا اضر ريغ نم ةموصخلاب ليكوتلا زوجي ال : -هللا همحر- ةفينح وبأ لاقو

 وهو « مصخلا اضر ريغب ليكو تلا زوجي : الاقو« ادعاصف مايأ ةئالث ةريسم اًبئاغ وأ اًضيرم لكوملا

 ءاوس ش :( مصخلا اضر ريغ نم ةموصخلاب ليكوتلا زوجي ال : - هللا همحر- ةفينح وبأ لاقو) :م
 وأ الجر ناك اذإ لكوملا هدنع يوتسيو « يلع يعدملا بناج نم وأ يعدملا بناج نم ليكوتلا ناك

 :الاقو «ادعاصف مايأ ةثالث ةريسم ااغ وأ ًضيرم لكما نوكي نأ ال) م اًبيث وأ تناك اركب « ةأرما

 - دمحأو كلام لاق هبو :ش ( -هللا همحر - يعفاشلا لوق وهو مصخلا اضر ريغب ليكوتلا زوجي

 . - هللا امهمحر

 ةلاكولا لبقت ال : لوقي الوأ - هللا همحر - فسوي وبأ ناك : ناخ يضاق ىواتف» يفو

 . رافصلا ذخأ هبو « هللا امهمحر يعفاشلاو دمحم لوق وهو . فيرشلاو عيضولا هيف يوتسيو

 ءابإ يف يعدملا نم تنعتلا يضاقلا ملعاذإ : - هللا همحر- يسخرسلا مامإلا لاقو

 لكوملا نم رارطضالا يأ دصقملا ملع نإو . يدنع حيحصلا وهو هاضر ريخب ليكوتلا لبقي ليكوتلا

 . لبقيال سيبلتلاو ليطابألاو ليحلاب ليكولا لغشيل يعدملاب

 يف هيبحاص نيبو - هللا همحر - ةفينح يبأ نيب فالخ ال يأ :ش ( زاوجلا يف فالخ الو) :م

 ال : - هللا همحر - ةفينح يبأ دنعف « :ش ( موزللا يف فالحل ا اغنإ ) :م «ةموصخل اب ىليكوتلا زاوج

 اذه ىلعف « امهل اًقالخ دترت هدنع ال مآ مصخل ا درب ةلاكولا دترت لهو هانعم مزلي امهدنعو « مزلي

 ال يأ ‹ مصخلا يضرب الإ ةموصخلاب ليكوتلا زوجي ال :- هللا همحر - يرودقلا لوق ىنعم نوكي

 همحر - يزارتألا هلاقاذكه « موزللا مزاول نم زاوجلا نأل موزلملا ىلع مزاللا مسالا قالطإ مزلي

 . -هللا

 كلذ فرع موزلل مزال زاوجلا نأ ملسنال انأل «رظن هيفو : - هللا همحر - لمكألا لاقو

 الإ ةموصخلاب ليك وتلا زوجي ال : هلوق نآ : قحلاو .ازاجم سيل كلذ نكل انملس هقفلا لوصأ يف

 الف الإو حص مصحخل ا هب يضر نإ لب « مزال ريغ ةموصخل اب ليكوتلا انلوق ةوق يف مصخلا ىضرب

 -( يباتعلا ىواتف »يفو « اًراجم هلعجي هيجوتلا ىلإو زاوجلا يف فالح الو « هلوق ىلإ ةجاح

 وهو ةلاكولا لوبق ىلع همصخ ربجي ال هانعم زوجي ال مصخلا ىضر ريغب ليكوتلا : - هللا همحر

 راتخلا

 - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ليكوتلا : - هللا همحر - يسخرسلا ةمئألا سمش لاق.

 . هسفنب رضحي نأب لكوملا بلاطي نأ مصخلل نكلو ‹ حيحص مصخلا ىضر ريغب
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 يضاقتب ليكو تلاك « هريغ ءاضر ىلع فقوتي الف « هقح صلاخ يف فرصت ليكوتلا نأ: امهل

 يف نوتوافتم سانلاو . هءرضحتسب اذهلو ‹ مصخلا ىلع قحتسم باوجلا نأ :هلو . نويدلا

 ريختي امهدحأ هبتاك اذإ كرتشملا دبعلاك هاضر ىلع فقوتيف هب ررضتي « هموزلب انلق ولف ‹ ةموصخلا
 ليكوتلا مزلي امك مث ‹ كلانه امهيلغ قحتسم ريغ باوجلا نأل؛رفاسملاو ضيرملا فالخب رخآلا

 .ةرورضلا ققحتل رفسلا دارأ اذإ مزلي رفاسملا نم هدنع

 (هقح صلاخ يف فرصت ليكو تلا نأ) :م هللا امهمحر دمحمو فسوي يبأل يأ:ش ( امهل) :م

 ناك اذإف « لكوملا قح امهالكو «ةموصخلاب وأ باوجلاب امإ هلكو هنأل اذهو لكوملا قح يف يأ :ش

 همحر-ةفينح يبألو يآ :ش ( هلو. نويدلا يضاقتب ليكونلاك هريغ ءاضر ىلع فقوتي الف) :م كلذك

 يف :ش (هرضحتسي اذهلو) :م مصخلا ىلع يأ :ش ( مصخلا ىلع قحتسم باوجلا نأ) :م :- هللا

 . يضاقلا سلجم

 ‹ قحلا ةروصب لطابلا روصي ناسنإ برف« اهباوج يفو :ش ( ةموصخلا يف نوتوافتم سانلاو) :م

 تاموصخلا يف قذح هل نمم ليكولا نأ لمحيف « هجو ىلع قحلا ةيشمت هنكيي ال ناسنإ برو
 :م ةموصخل اب ليكوتلا موزلب يآ :ش ( موزلب انلق ولف) :م هاضر طرتشيف مصخل ا كلذب ررضتيف
 مث مصخلا ىضر ىلع يآ :ش ( هاضر ىلع فقوتيف) :م كلذك ناك اذإف . مصخلا يأ :ش ( هب ررضتي)

 :ش ( رخآلا ريختي) :م نيكيرشلا دحأ يأ :ش ( امهدحأ هبتاك اذإ كرتشملا دبعلاك) :م : هلوقب اذه رظن

 . هنع ررضلل اعفد هخسفي نأ نيبو هب ىضري نأ نيب رخآلا كيرشلا يأ

 نأل) :م هتبيغلف رفاسملا امأو « ضرملاب هزجعلف ضيرملا امأ :ش ( رفاسملاو ضيرملا فالخب) :م

 لعج امول :لجو زع هللا لاق . جرحلا مزل امهنع طقسي مل ول :ش ( امهيلع قحتسم ريغ باوجلا
 . هيف ناك يذلا ناكملا يف يأ :ش ( كلانه) :م . (۷۸ ةيآلا : جحلا) 4 جرح نم نيدلا يف مكيلع

 ىلع يشيب نآ عيطتسي ال ناك اذإ ضيرملا مث : - هللا همحر - (ناخ يضاق یواتف» يفو

 ريغب هلیکوت حص بوکرلاب هضرم دادزا ناف « سانلا يديأ وأ ةبادلا بوكرب هنکي نكلو «هيمدق

 ءاضر ريخب لكوي نآ هل لیقو « اًصضيأ فالخلا ىلع هيف اوفلتخا دادزی ال ناک نإو « مصخلا يضر

 رفاسملا نم) :م - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع ليكو تلا مزلي امك مث) :م حيحصلا وهو

 . هخلاصم نع عاطقنالاب جرحلا هقحلي زجي مل ول ذإ :ش ( ةرورضلا ققحتل رفسلا دارأ اذإ مزلي

 نكلو ‹« رفسلا ديري هنأ قدصي ال نكل :«هاواتف يف - هللا همحر - ناخ يضاق لاقو

 يف امك «هئاقفر نع هلأسيف هعم جرخي نأ ديري نمع لأسي وأ « هرفس ةدعو ديز ىلإ رظني يضاقلا
 ملاذإ رذعلا تبثي ال رفسلا ديرأ هلوق درجمبف « رفسلا رذعب اهخسف رجأتسملا دارأ اذإ ةراجإلا خسف

 :اولاق نإف هتقفر لأسي مث « ؟جورحلا ديرت نم عم هل لوقيف يضاقلا هلأسي نكل « رجآلا هقدصي

 . انه اذكف ةراجإلا خسف يف رفسلا وهو « رذعلا ققحت معن
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 همحر - يزارلا لاق مكحلا سلجم روضحو زوربلاب اهتداع رجت مل ةردخم ةأرملا تناك ولو
 - لاق .اهليكوت مزليف اهئايحل اهقحب قطنت نأ اهنكمي ال ترضح ول اهنأل ليكوتلا مزلي:-هللا
 نم لكوملا نوكي نأ ةلاكولا طرش نمو : لاق . نورخاتملا هنسحتسا ءيش اذهو :-هنع هللا يضر

 فرصتلا كلي

 نم مراحلملا ريغ اهاري ال يتلا يه ةردخلملا يودزبلا لاق :ش ( ةردخم ةأآرملا تناك ولو) م

 ‹ ةموصخل اب تلكو ولف« ةردخم نوكت ال بناجألا اهآرف ةصنملا ىلع تسلج يتلا امأ «لجرلا

 اهيلإ يضاقلا ثعبي جئاوحلا يف لاجرلا ةطلاخمو جورخلاب فرعت ال يهو نيميلا اهيلع بجوف
 بجو اذإ ةضيرملا يف اذكو . اهفلح ىلع نارخآلا دهشيو « مهدحأ اهفلحتسيو لودعلا نم ةثالث

 . نايألا يف يرجت ال ةباينلا نأل ني اهيلع

 ثعبي ناك نإو : هيف ركذو « «يضاقلا بدأ» يف - هللا همحر - ديهشلا ردصلا ركذ اذكه

 ةفيلخلا سلجم نأل زوجي كلانه ةموصخلا لصفيف هتفيلخ ضيرملا ىلإو ةضيرملاو ةردخملا ىلإ
 . هسلجمک

 ةفينح يبأ دنع مصخلا ىضر ريغب ليكوتلا موزل بجوت يتلا راذعألا نمو :؛ةريخذلا» يفو
 ىلع ةلأسملا هذهو ‹ دجسملا يف يضقي يضاقلا ناك اذإ « ةآرملا يف ضيحلا : - هللا همحز -

 وأ ةبولطم تناك نإو «مصخلا ىضر ريغب ليكوتلا اهنم لبق ةبلاط ضئاحلا تناك نإ : نيهجو

 ولو لبقي الإو ء«همصخ ىضر ريغب اهليكوت لبقي ال دجسملا نم يضاقلا جرخي ىتح بلاطلا اهرخأ
 ليكوتلا لبقي ال يضاقلا اذه نجس يف اًسوبحم ناك نإ« نيهجو ىلع وهف اًسوبحم لكوملا ناك

 ًاسوبحم ناك نإو . نجسلا ىلإ هديعي مث مصاخي ىتح هجرخي يضاقلا نأل « همصخ ىضر ريغب
 . همصخ یضر ریغب هلیکوت مزلی جورخلا نم يلاولا هنکیب الو يلاولا نجس يف

 اهنأل ليكوتلا مزلي :- هللا همحر - يزارلا لاق . مكحلا سلجم روضحو زوربلاب اهتداع رجت مل) :م

 فاصخلا ركب وبأ يزارلاب دارملاو :ش ( اهليكوت مزليف اهئايخ اهقحب قطنت نأ اهنىكمي ال ترضح ول
 ‹ نآرقلا ماكحأو عورفلاو لوصألا يف ةريثكلا فيناصتلا بحاص - هللا همحر - يلع نب دمحأ

 ‹ يخركلا نسحلا يبأ خيشلا دعب دادغبب - هللا همحر - ةفينح يبأ باحصأ ةسائر تهتنا هيلإو

 اذهو :- هنع هللا يضر - لاق) :م ةئامثالثو عبس هنس تامو ةئامثالثو سمخ ةنس هتدالو تناكو

 هللا همحر - يزارلا رکب وبآ لاق يآ - هللا همحر-يزارتألا لاق :ش ( نورخاتملا هنسحتسا ءيش

 لاقام لثم لاق -هللاامهمحر- ءالعلا يخيشو فنصملا لاق يأ «لمكألا لاقو :-

 . رهاظلا وهو «يزارتألا

 كلمي نمم لكوملا نوكي نأ ةلاكولا طرش نمو) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ىلعال امهلوق ىلع عقو « ديقلا اذه: «ةريخذلا» يفو . هب لكو يذلا فرصتلا يأ :ش (فرصتلا
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 ‹ ماكحألا همزلتو

 ا

 نآ هنايب کلی ام ًالصاح لیکوتلا نوک ةلاكولا طرش هدنع نإف - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق

 زوجي ال دقع لك :الاق اذهلو « هب لكو يذلا فيرصتلا كلذل اكلام ليكو لا نوكي نأ هدنع طرشلا

 ةتي'او مدلا عيبب هلكو امك هل هرشابی نآ لکوملل زوجی ال هسفنب هرشابی نأ لکوملل

 ابئاغ ناك اذإ هسفنب هرشابي نأ لكوملل زوجي ال هنإف فرصلا دقعب يلكلا اذه ضقعني : انلق

هريغ هل مکحب نآ زوجیو هسفنل مكحي نأ زوجي ال مکاحل ا كلذكو « هالوتي نأ ليكولل زوجيو
 › 

 . هفرصت ليكولا كليب الف الام هنودقتعي ال ةمذلا لهأ نأل « فيعض ةتيملاو مدلا ىلع سايقلاو

 بهذم ىلع ميقتسي يرودقلا هطرشي يذلا طرشلا اذه : - هللا همحر - يزارتألا لاقو

 همحر - يرودقلا مالك هنك كردي مل هنأل « امهبهذم ىلع ةماقتسالل لئاقلا اذه صح اغنإو لكلا

 : ليكولا يف طرشو لكوملا يف طرش اهل ةلاكولا نأ : همالك نومضم ذإ- هللا

 ‹ ماكحألا همزليو فرصتلا كلي نمم لكوملا نوكي نأ : لوألاف

 كلي نمم نوكي نأ هلوق ىنعمو « هدصقيو عيبلا لقعي نمم ليكولا نوكي نأ : يناثلاو

 هجر ىلع الاب القاع نوک ناب هسفت ةيلهأب فرصتلا سنج "يف اعرش هتیالو هل نوکی نأ فرصت

 هجو ىلع دارفألا لك يث الإ فرصللا سنج يفجر ةيالو هل غلاب لقاع لكرللا ململ

 . هتيالوب فرصتي اميف فرصتلا همزلي

 لقعي هنأل ؛ يمذلا وهو اًضيأ ليكولا يف لصاح هدصقيو عيبلا لقعي نأ وهو رخآلا طرشلاو

 . لكلا بهذم ىلع نذإ طرشلا حصف « هدصقي وأ « ءارشلاو عيبلا ىنعم

 نآ ةلاكولا طرش نمو لاق- هللا همحر - فنصللا هلوق دعب- هللا همحر - : لمكألا لاقو

 ىلع عقو دصقلا اذه نإ «ةياهنلا» بحاص لاق . ماكحألا همزليو فرصتلا كلي نمم لكوملا نوكي

 ةفينح يبأ لوق ىلع امأو « -هللا امهمحر- دمحمو فسوي ىبأ لوق
 ليكولا نوكي نأ اهطرش نمف

 اذه ًاشنمو « هدنع زاج هب لكو ولو « رمخلا يف فرصتلا كليب ال ملسملا نأل « فرصتلا كلي نم

 . هب لكو يذلا فرصتلا كلي يأ دبعلل فرصتلا كليب هلوق يف ماللا لعج نأ مهوتلا

او يبصلا نع اًرارتحا فرصتلا سنج كلب هانعم نوكي ىتح سنجلل تلعج اذإ امأو
 نونجمل

 . لكلا بهذم ىلع نوکیف

 هفرصت مكح هل تبثي ال ليكولا نإف « ليكولا نع زارتحا اذه ليق :ش ( ماكحألا همزلتو ) :م

 : ليقو «هريغ ليكولا ليكوت حصي الف نمثلا عيبلاب ليكولا الو عيبملا ءارشلاب ليكولا كلي ال ىتح
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 . هريغ نم هكلمسيل كلام لك ولا نوكي نأ نم دب الف ‹ لك ولا ةهج نم فرصتلا كلي ليك ولا نأل
 طرتشيف « ةرابعلا يف لك ولا ماقم موقي هنأل « هدصقيو دقعلا لقعي نم ليكو لا نوكي نأ طرتشيو
 لكوا اذإو . ًالطاب ليكوتلا ناك اًتونجم وأ لقعي ال اًيبص ناك ول ىتح ةرابعلا لهآ نم نوكي نأ
 .ةرابعلا لهآ نم ليك ولاو ‹ فرصتلل كلام لكما نأل٬ زاج امهلثم نوذأملا وأ ‹ غلابلا لقاعلا رحل ا

 ‹ قوقحلا امهب قلعتي الو « زاج اروجحم ًأدبع وأ « ءارشلاو عيبلا لقعي ًاروجحم اييص لكو نإو
 ‹ هيلو نذإب هفرصت ذفني هنأ ىر الأ . ةرابعلا لهآ نم يبصلا نأل ‹ امهلكومب قلعتتو

 نأل ) :م امهليكوت حصي مل كلذلف هناكليي ال اًئيش ايرتشا ول امهنإف « روجحملا يبصلا نع زارتحا

 نأ طرتشيو ‹ هريغ نم هكلميل اًكلام لك ولا نوكي نأ نم دب الف ‹ لكوملا ةهج نم فرصتلا كلي ليكولا
 نبغلا فرعو بلاج ءارشلاو « كلملل بلاس عيبلا نأ فرعي نأب :ش ( دقعلا لقعي نمم ليكولا نوكي
 نوكيالو كلملا توبشل ببسلا ةرشابمب دقعلا دصقي يأ :ش ( هدصشقيو ) :م شحافلا نم ريسيلا
 لهأ نم نوكي نأ طرتشيف « ةرابعلا يف لكما ماقم موقي) :م ليكولا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م هيف ًالزاه
 مالك نأل ‹ زييمتلاو لقعلاب الإ اذه نوكي الو ةرابعلا نم نوكي نأ دب الف مالكلا يف :ش ( ةرابعلا
 وأ لقعي ال اًيبص) :م ليكولا يأ :ش ( ناك ول ىتح ) :م هلوق وه اذه ةجيتنو رويطلا ناخأك زيمملا ريغ
 . حيحص لوق امهل سیلو مكح امهلوقب قلعتي ال ذإ :ش ( ًالطاب لیک وتلا ناک اتونجم

 اذه :- هللا همحر - يكاكلا لاق :ش ( زاج امهلثم نوذأملا وأ ءغلابلا لقاعلا رحلا لكوأ اذإو ) :م

 دبعلا ليكوتك هقوف نم لكوي نأ لكوملل زوجي لب « ةيقرلاو ةيرحلا ةفص يف ةيلثملا ىلع رصحنم ريغ
 كلام لكوملا نأل) :م هلوقب ليلعتلا نأل نوذأملادبعلارحلا ليكوتك هنود نم وأ « رحل ا نوذأملا

 . ةينودلاو ةيقوفلاو ةيلثملا نم ةثالثلا هجوألا لمشي :ش ( ةرابعلا لهآ نم ليكولاو « فرصتلل
 لكو اذإ نونجملا نأل « ًضيأ لقاعلاب «غلابلا رحلا» هلوق ديقي نأ يغبني ناك : يزارتألا لاقو

 نآ غلابلا رحلا لاوحأ بلاغلا نإو « بلاغلا ىلع ءانب كلذب رحلا ديقي مل امغنإ هنأكو حصي ال هريغ
 عيبلا لقعي يذلا يبصلاو دبعلا لمشي ىتح نوذأملا قلطأ اإ « ردان اًنونجم هنوكو « القاع نوکی
 « هتافرصت رئاسك زئاج هريغ نوذأملا يبصلا ليكوت نأل « ةراجتلا يف هل ًنوذأم ناك اذإ « ءارشلاو
 . هريغ لكوي نأ هل زوجي ال ثيح ًاروجم يبصلا ناك اذإ ام فالخب

 ( زاج اروجحم أدبع وأ « ءارشلاو عيبلا لقعي اروجحم اًيبص ) :م دحأ ينعي :ش ( لكو نإو ) :م
 (قوقحلا امهب قلعتي الو ) :مزوجيال : هللا همحر يعفاشلا لاقو «- هللا همحر - دمحأ لاق هبو :ش

 نينوذأم اناك ول امهنآ ىلإ ةراشإ هيفو « العف اميف امهيلع ةدهع ال ثيح < هنيمأو يضاقلاك :ش

 يبصلا لكومل قوقحلا قلعتتو يأ :ش ( امهلكومب قلعتتو ) :م امهلكوجب ال امهب قوقحلا قلعتت
 .( هیلو نذإب هفرصت ذفني هنأ ىرت الأ ةرابعلا لهأ نم يبصلا نأل ) :م روجحملا دبعلاو روجحللا
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 اًقرصت سيل ليكو تلاو . ىلوملا قح يف هكلمي ال انإ « هل كلام هسفن ىلع فرصتلا لهأ نم دبعلاو

 مزلتف ‹ هديس قحل دبعلاو هتيلهأ روصقل يبصلا امأ . ةدهعلا مازتلا امهنم حصي ال هنآ الإ « هقح يف

 وأ يبص هنأ ملع مث عئابلا لاحب ملعي مل اذإ يرتشملا نأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو . لكولا

 رهظ اذإف ‹ دقاعلاب قلعتت هقوقح نأ ىلع دقعلا يف لخد هنأل ؛ خسفلا رايخ هل روجحم وأ نونجم

 دقع لك نيبرض ىلع ءالكولا هدقعي يذلا دقعلاو : لاق .بيع ىلع رثع اذإ امك. ريختي هفالخ

 - يعفاشلا لاقو . لك ولا نود ليكولاب قلعتت هقوقحف « ةراجإلاو عيبلاك هسفن ىلإ ليكولا هفيضي

 لك وملاب قلعتي كلملا وه مكحلاو « فرصتلا مكحل ةعبات قوقحلا نأل ؛لكو لاب قلعتت : -هللا همحر

 . حاكنلا يف ليكولاو لوسرلاك راصو هعباوت اذكف

 قح يف ) :م فرصتلا يأ:ش ( هكلمي ال اغنإو « هل كلام هسفن ىلع فرصتلا لهأ نم دبعلاو ) :م

 ةحص ذإ « ىلوملا قح يف يأ :ش ( هقح يف اًقرصت سيل ليكوتلاو ) :م ررضلل اعفد :ش ( ىلوملا

 هنوكب ةرابعلا ةحص نأل ‹ كلذ يف ةيرحلا لصأ ىلع ىقبي دبعلاو هتيلهأو هترابعب قلعتت ليكوتلا

 . اًيمدآ

 حصي نأ يغبني ‹ فرصتلا لهأ نم اناك ول امهنإ لاقي نأ وهو لاكشإ باوج :ش ( هنأ الإ ) :م

 نم يأ :ش ( امهنم حصي ال ) :م نأشلا نآ ريمض يأ « هنأ الإ » هلوقب باجأف « ةدهعلا مازتلا امهنم

 ( هديس قحل دبعلاو) :م غولبلا مدعب :ش ( هتيلهأ روصقل يبصلا امأ . دهعلا مازتلا ) :م دبعلاو يبصلا

 رذعت ال هنأل :ش ( لكوملا ) :م قوقحلا يأ :ش ( مزلتف ) :م كلذك ناك اذإو هب ررضلا مزلي الثل :ش

 . لكوملا وهو فرصتلا اذهب عفتنا نم وهو « امهيلإ سانلا برقأب قلعت امهب ةدهعلا مازتلا

 وأ يبص هنأ ملع مث عئابلا لاحب ملعي مل اذإ يرتسشملا نأ : -هللا همحر- فسوي يبأ نعو ) :م

 خسنلا ضعب يف « (نونجم» اهنتمو - روجحم وأ - (فنصملا ةخسن ةيشاح» يف ليق :ش ( نونجم

 رايخ هل ) :م روجحم دبع وأ روجحم يبص هنأ ملع مث: - «يفاكلا يف لاق اذهلو «روجحم دبع وأ»

 ٠ دقاعلاب قلعتت هقوقح نأ ىلع دقعلا يف لخد ) :م يرتشملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م كلذو :ش ( خسفلا

 . ىضرلا مدع امهنيب عماجلا :ش ( بيع ىلع ) :م علطا يأ «ش ( رثع اذإ امك « ريختي هفالخ رهظ اذإف

 لك نيبرض ىلع ءالكولا هدقعي يذلا دقعلاو ) :م:- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يعفاشلا لاقو . لكما نود ليكولاب قلعنت هقوقحف « ةراجإلاو عيبلاك هسفن ىلإ ليك ولا هفيضي دقع

 مكحل ةعبات قوقحلا نأل ) :م - هللا امهمحر - دمحأو كلام لاق :ش ( لك ول اب قلعتت :-هللا همحر-

 يأ :ش (راصو ) :م كلملا عباوت يأ :ش ( هعباوت اذكف «لكو لاب قلعتي كلملا وه مكحلاو « فرصتلا

 :ش ( حاکنلا يف ليكو لاو ) :م يدبع عيب يف يلوسر نك : رخآل لاق نأب :ش ( لوسرلاك ) :م ليكولا

 . اًقافتا لكوملاب قلعت حاكنلا دقع قوقح نإف
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 اذكو . اًيمدآ هنوكل هترابع ةحصو مالكلاب موقي دقعلا نأل ؛ ةقيقح دقاعلا وه ليكولا نأ: انلو
 كلذ نع ىنغتسا امل هنعأريفس ناك ولو «لكوملا ىلإ دقعلا ةفاضإ نع ينغتسي هنأل؛ اًمكح
 عيبملا ملسي :باتكلا يف لاق اذهلو.هب قلعتتف قوقحلا يف ًاليصأ ناک كلذك ناک اذإو« لوسرلاک

 نأل هيف مصاخيو بيعلا يف مصاخيو عيبملا ضبقيو « ىرتشا اذإ نمشلاب بلاطيو نمشلا ضبقيو
 ‹« قباسلا ليكو تلل ؟رابتعا هنع ةفالخ هل لكوملل تبثي كلملاو قوقحلا نم كلذ لك

 مالكلاب موقي دقعلا نأل ) :م ةقيقحلا ثيح نم يأ :ش ( ةقيقح دقاعلا وه ليكولا نأ انلو ) :م

 يعدتست هتيضقف « فرصتلل ًالهأ ًالقاع :ش ( ايمدآ هنوكل ) :م دقاعلا ةرابع يأ :ش ( هترابع ةحصو

 يف اًبئان هانلعجو مكحلا ليصحت يف هبانتسا لكوملا نأ ريغ < هل اًعقاو فرصتلاب لصاحلا نوكي نأ

 . قوقحلا قح يف لصألا انيعارو مكحلا قح

 ىلع فنصملا لدتساو < مكحلا ثيح نم دقاعلا وه دقاعلا اذكو يأ :ش ( امكح اذكو ) :م

 هنع اريفس ناك ولو « لك ولا ىلإ دقعلا ةفاضإ نع ىنغتسي ) :م ليكولا نأل يآ :ش ( هنأل ) :م هلوقب كلذ

 ةفاضإ نع ينختسي ال هنإف :ش ( لوسرلاك ) :م هيلإ دقعلا ةفاضإ نم يأ :ش ( كلذ نع ىنغتسا امل

 :ش ( هب قلعتتف قوقحلا يف ًاليصأ ) :م ليكولا يأ :ش ( ناك كلذك ناك اذإو ) :م لوسرلا ىلإ دقعلا

 . ليكولاب يأ
 لاق : يأ :ش ( باتكلا يف لاق ) :م قوقحلا يف ًاليصأ ليكولا نوك لجألف يأ :ش ( اذهلو ) :م

 . (طوسبملا»و «ريغصلا عماجلا» يف- هللا همحر - دمحم

 وه اذهو «هرصتخم» يف- هللا همحر - يرودقلا لاق يأ :- هللا همحر - يزارتألا لاقو

 :م عيبلاب ليكو ناك اذإ :ش ( نمفلا ضبقيو عيبملا ملسي ) :م : (هرصتخم »يف لاق هنإف رهاظلا

 عيبملا ضبقيو « ىرتشا اذإ نمشلاب) :م بلاطي ليكولا يأ لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( بلاطيو)
 اذإ :ش (هيف مصاخيو بيعلا يف) :م ليكولا مصاخي يأ لوهجلا ءانب ىلع داصلا حتفب :ش (مصاخيو

 . دقعلا قوقح نم يأ :ش «قوقحلا نم كلذ لك نأل) :م ىرتشا

 :ش (لكوملل) :م كلملا تبث امكلاقي نأ وهو ردقم لاؤس باوج :ش (تبشي كلملاو) :م

 (هل) :م تبثي كلم او : هلوقب هنع باجأف -هللا همحر- يعفاشلا هلاق امك هل قوقحلا تبشت نأ يغبني

 ليكو تلل آرابتعا) :م ةلاصأ ال ليكولا نع ةفالخلا قيرطب يأ :ش (هنع ةفالخ) :م لكوملل يأ :ش
 . قبس يذلا ليكوتلل رابتعالل هل كلملا توبث يف هماقم لكوملا موقي ينعي :ش (قباسلا

 ىلإ لقتني مث ءارشلاب ليكولل تبثي كلما نأ يف اوفلتخا -هللا مهمحر- خياشملا نآ ملعاو

 . ءادتبا لكوملل تبثي وأ هئم لكوملا

 رايتخا وهو انباحصأ ضعب بهذ هيلإو لوألاب هعبات نمو : -هللا همحر- يخركلا لاق
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 ليصفت بيعلا ةلاسم يفو -هنع هللا يضر - لاق .حيحصلا وه بطتحيو داطصيو بهتي دبعلاك

 مد نع حلصلاو علخلاو حاكنلاك هلكوم ىلإ هفيضي دقع لكو : لاق .ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن

 ليكو مزلي الو ‹ رهملاب جوزلا ليكو بلاطي الف ليكو لا نود لكوملاب قلعت هقوقح نإف دمعلا

 لكىملا ىلإ دقعلا ةفاضإ نع ينغتسي ال هنأ ىرت الأ . ضحم ريفس اهيف ليكو لا نأل؛ اهميلست ةأرملا

 ىلإ هفاضأ ولو

 ةعامج بهذم وهو « يناثلاب -هللا همحر- سابدلا رهاط وبأ هلاقو « -هللا همحر- ناخ يضاق

 . هللا مهمحر- انباحصأ نم

 ىلوملل كلملا تبثي هنإف ديصلا داطصيو ةبهلا لبقي دبعلاك يأ :ش (داطصيو بهتي دبعلاك) م

 . هللا همحر- يخركلا لوق نع هب زرتحا :ش (حبيحصلا وه) :م ءادتبا :ش (بطتحيو) :م

 همحر- رهاط وبأ لوق : هللا همحر- يسخرسلا ةمئألا سمش لاق «ىرغصلا ىواتفلا» يفو

 -هللا همحر- رهاط يبأ لوقك - هللا همحر- يعفاشلا لوقو ‹ حصأ -هللا

 ليصآ مكحلا قح يف بئان ليكولا لاقف ءامهفلاخ ديز ابأ يضاقلا نأ : ديهشلا ردصلا ركذو

 قح يف -هللا همحر- يخركلا قفاوف «هلبق نم لكوملا ىلإ لقتني مث هل تبغي قوقحلا قح يف

 . نسحااذهو مكحلا قح يف رهاط ابآ قفاوو «قوقحلا

 «لكوملا ىلإ قوقحلا لقتنت ال ًابئاغ ناك نإو « ًايح ماد ام ليكولا ىرغصلا ىواتفلا يف لاقو

 ىلإ لقتنت قوقحلاف يصو نع تام اذإ عيبلاب ليكولا نأ -هللا همحر- ليضفلا ركذ :ًاضيأ لاقو

 ضعب لوق وهو ًايصو بصنيل يضاقلا ىلإ رمألا عفري صوي ملو تام ولو « لكوملا نود هيصو

 . هللا مهمحر- انخياشم

 . نمثلا ضبق هنألو هلكوم ىلإ لقتني مهضعب لاقو
 هركذن ليصفت بيعلا ةلاسم يفو) :م :-هللا همحر- فنصملا يأ :ش (- هنع هللا يضر - لاق) :م

 . بيع ىلع علطا مث ليكولا ىرتشا نإو : هلوق دنع اذه دعب هركذن :ش (یلاعت هللا ءاش نإ

 :م يناثلا برضلا ةطباض هذه :ش (دقع لكو) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) م

 قلعنت هقوقح نإف « دمعلا مد نع حلصلاو علخلاو حاكنلاك هلكوم ىلإ) :م ليكولا يأ :ش (هفیضی)

 ةارملا ليكو مزلي الو رهملاب جوزلا ليكو بلاطي الف) :م كلذك ناك اذإف :ش (ليكولا نود لك واب

 :م ةروكذملا ءايشألا هذه يف يأ :ش (اهيف ليكولا نأل) :م هلكوم ىلإ ةأرملا ميلست يأ :ش (اهميلست

 . لوسرلاک :ش (ضحم ریفس)

 ىلإ هفاضأ ولو لكوملا ىلإ دقعلا ةفاضإ نع ىنغتسي ال) :م ليكولا نأ يأ :ش (هنأ ىرت الأ) :م
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 هنأل ‹ ببسلا نع لصفلا لبقي ال اهيف مكحلا نأل اذهو ‹ لوسرلاك راصف « هل حاكنلا ناك هسفن

 برضلاو .ًاريفس ناكف هريغل همكح توبثو صخش نم هرودص روصتي الف یشالتیف طاقسإ
 راج وه يذلا حلصلا امأف .راكنإلا نع حلصلاو ةباتكلاو « لام ىلع قتعلا هتاوخأ نم يناثلا

 نهرلاو عاديإلاو ةراعإلاو قدصتلاو ةبهلاب ليكولاو « لوألا برضلا نم وهف عيبلا ىرجم

 لعجي الف ريغلل اگ ولم الحم يقالي هنأو « ضبقلاب تبثي اهيف مكحلا نأل ؛ اًضيأ ريفس ضارقإلاو
 . ًاليصأ

 نأل) :م اهيف لوسرلاك هنوك يأ :ش (اذهو) :م عيبلا باب يف :ش (لوسرلاك راصف هل حاكنلا ناك هسفن

 وهو :ش (ببسلا نع لصفلا لبقيال) :م هلاثمأو حاكنلا يهو دوقعلا هذه يف يأ :ش (اهيف مكحلا

 مكحلا يخارت لبقي الف «تاطاقسإلا ليبق نم هنأل ؛ طرشلا رايخ اهيف لخدي ال اذهلو ٠ دقعلا

 . لحمضيف يأ :ش ( ىشالتيف طاقسإ هنأل) :م : هلوقب اذه ىلإ راشأ هريغو رايخلاب

 همكح توبثو صخش نم) :م ةلاصألا قيرطب ببسلا رودص يأ :ش ( هرودص روصتي الف) :م

 «رايخلا طرشب عيبلا يف امك ببسلا نع لصفني همكح نإف « عيبلا فالخب :ش (آريفس ناكف هريغل

 ذإ (ةلاصأ» هلوقب انديقو «ةفالخ هريغل مكحلا عقيو ةلاصأ صخش نم ببسلا ردصي نأ زاجف

 . حاكنلا يف ةباين ليكولا نم ردصي ببسلا

 :ش (لام ىلع قتعلا) :م يناثلا برضلا تاوخأ نمو يأ :ش (:هناوخأ نم يناثلا برضلاو) :م

 لك يناثلا برضلاب دارأو « هل اربخ تعقو ةلمج «هتاوخأ نم» هلوقو أدتبم «ىناثلا برضلا »هلوق

 يناثلا برضلا نوكي نأ :باوصلاو -هللا همحر- يزارتألا هلاق « هلكوم ىلإ ليكولا هفيضي دقع
 أدتبملا ربخ ةلمجلاو «أدتبما ىلع ًامدقم «لام ىلع قتعلا» هلوقلأربخ «هتاوخأ نم» هلوقو « ًادتبم

 حلصلاو ةباتكلاو) :م لام ىلع هدبع قتعي نأ ىلع ًادحأ لكوي نأ لام ىلع قتعلا ةروصو « لوألا

 . هيلع ىعدملا قح يف ةموصخل ا عفد ةلباقب حلصلا لدب نأل ؛ ليبقلا اذه نم لعج :ش (راكنإلا نع

 ىرجم راج هلعجو رارقإ نع حلصلا هب دارأ :ش (عيبلا ىرجم راج وه يذلا حلصلا امأف) :م

 قوقحلا قتلعتم :ش (لوألا برضلا نم وهف) :م عيبلا مكح همكح ناكف « لام لام ةلدابم هنأل ؛ عيبلا

 :م نالفل هدبع بهي نأب الجر لكو اذإ ينعي :ش (ةبهلاب ليكولاو) :م . لكوملا نود ليكولاب

 :م هراد ًانالف رجؤي نآ هلکو نأب :ش (ةراعإلاو) :م نالف ىلع قدصتي نأ هلكو نأب :ش (قدصتلاو)

 . هعاتم عدوي نآ هلکو نأب :ش (عادیإلاو)

 :م ًانالف ضرقي نأب هلکو ناب :ش (ضارقإلاو) :م هعاتم نهري نأب هلکو نأب :ش (نهرلاو) :م

 تقلعت ًاريفس ءايشألا هذه يف ليكولا ناك اذإف «ةبهلاب ليكولاو » هلوقل ربخ اذه :ش (اضبآ ريفس)

 :ش (هنأو ضبقلاب تبثت) :م ةروكذملا يأ دوقعلا يف يأ :ش (اهيف مكحلا نأل) :م هلكومب دقعلا قوقح

 هذه يف ليكولا لعجي الف يأ :ش ( ًاليصأ لعجي الف ريغلل اكولم ًالحم يقالي) :م ضبقلا نأو يأ
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 ضارقتسالاب ليكو تلا نأ الإ  ةبراضملاو ةكرشلا اذكو «سمتللا بناج نم ليكولا ناك اذإ اذكو

 ‹ نملاب يرتشملا لكوملا بلاط اذإو : لاق .هيف ةلاسرلا فالخب لك وملل كلملا تبثي ال ىتح لطاب

 زاج هيلإ هعفد نإف ‹ دقاعلا ىلإ قوقحلا نأ ال « هقوقحو دقعلا نع يينجأ هنأل « هايإ هعنمي نأ هلف

 يف ةدئاف الو هيلإ لصو دقو « هقح ضوبقملا نمثلا سفن نأل « ايناث هب هبلاطي نأ ليكولل نكي ملو
 ء هيلإ عفدلا مث هنم ذخألا

 . كلام ا نع ًاربعمو ًاريفس ناكف « ضبقلا يقالي يذلا لحملا نع يبنجأ هنأل ؛ ًاليصأ ءايشألا

 نأ وحن« كلذل :ش (سمتلملا بناج نم ليكولا ناك اذإ) م ًاریفس نوکی ينعي :ش (اذکو) :م

 ةكرشلا اذكو) :م لكوملاب قلعتت اهلك قوقحلاو مكحلاف « باهيتسالا'وأ ناهترالا وأ ةراعتسالاب هلكو

 قوقح قلعتت ال « ًاضيأ ريفس امهيف ليكولاف « ةبراضملاب وأ ةكرشلاب لكو اذإ ينعي :ش (ةبراضملاو
 ول ىتح ًاريفس ناكف «هلكوم ىلإ دقعلا ةفاضإ نم هل دب ال ليكولا نأل ؛لكوملاب قلعت لب هب دقعلا
 . هلكوم نع عقي ال هسفن ىلإ دقعلا فاضأ

 بناج نم ليكولا ناك اذإ اذكو هلوق نم ءانثتسا اذه :ش (لطاب ضارقتسالاب لیک وتلا نا الا) :م

 ريغلا كلم فرصتلاب هرمآ يذلا لحملاو ليكولل ةرابعلا نأب ليكولا ضارقتسا نالطب نايب سمتلملا

 :م لطاب [ ريغلا ] كلم يف فرصتلاب رمألاو ‹ ضرقملا كلم ليكولا اهضرقتسي يتلا مهاردلا نإف <
 فالخب) :م «ليكولا ىلع كله هضرقتسا يذلا كله ول ىتح :ش (لكوملل كلملا تبثي ال ىتح)

 كيلإ نالف ينلسرأ :لوقي نأب حصت هيف ةلاسرلا نإف « ضارقتسالا يف يأ :ش (هيف ةلاسرلا

 . ضرقتسملل كلما تبشيو « كنم ضرقتسي

 هعني نأ هلف نمشلاب يرتسشملا لكوملا بلاط اذإو ) :م : -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 :م مهدنع لكوملا ىلإ عجرت قوقحلا نأل « ةثالملا ةمئألل ًافالخ هايإ هعنم يرتشمللف يأ :ش (هايإ

 :ش (هيلإ هعفد نإف دقاعلا ىلإ قوقحلا نأ امل « هقوقحو دقعلا نع يبنجأ) :م لكوملا نأل يأ :ش (هنأل)

 يأ :ش (هب هبلاطی نأ لیکو لل نکی ملو) :م هعفد :ش (زاج) :م لكوملا ىلإ نمثلا يرتشملا عفد ولو يأ

 قح يأ :ش (هقح ضوبقملا نمثلا سفن نأل) :م ةرم يناث يأ :ش (ايناث) :م نمشلاب يرتشملا بلاطي نأ

 (هنم ذخألا يف ةدئاف الو) :م كلذك ناك اذإو هيلإ هقح لصو دقو يأ :ش (هيلإ لصو دقو) :م لكوملا

 ضبق ول كانه نإف < فرصلا عيب يف ليكولا فالخب اذهو :ش (هيلإ عفدلا مث) :م لكوملا نم يأ :ش

 باجيإلا ةلزنب هيف ضبقلا ناكف « ضبقلاب قلعتي فرصلا عيب نأل زوجي ال فرصلا لدب لكوملا

 . ضبقلا قح هل تبث اذإ اذكف « زجي مل لكوملا لبقو « لوبقلا قح ليكولل تبث ولو . لوبقلاو

 ىلإ نمشلا عفد ول يصولا نم يرتشملا نآ «ةياورلا فلتخم» نم لقنو :«ةريخذلا» يفو

 . يرتشملا ىلإ عجري نأ يصوللف « يبصلا
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 نيدب ةصاقملا عقي نيد امهيلع هل ناك ولو ‹ ةصاقملا عقي نيد لكوملا ىلع يرتشملل ناك ول اذهلو

 دمحمو« ةفينح يبآ دنع ةصاقملا عقي هدحو ناك اذإ ليكولا نيدبو ‹ ليكولا نيد نود اًضيآ لكما

 . نيلصفلا يف لكوملل هنمضي هنكلو « امهدنع هنع ءاربإلا كلم هنآ ال -هللا امهمحر -

 ىلع يرتشملل ناك ول) :م هنإف هقح ضوبقملا نمشلا سفن نأ : هلوقل حيضوت :ش (اذهلو) :م

 :ش (ليكولا نيد نود اضيأ لكوملا نيدب ةصاقملا عقي نيد امهيلع هل ناك ولو ‹ ةصاقملا عقي نيد لكوملا

 جرخو نمثلا نم يرتشملا ءاربإ هلو « ضوع ريغب ءاربإلاب ربتعيف « ضوعب ءاربإ ةصاقملا نيد نأل
 رومأملا ىلع رمألا عجريال ىتح رومأملا ةءاربب ال رمآلا ةءاربب ىري يرتشملاف « ًاعم نامالكلا

 ةصاقملا عقي هدحو ناك اذإ) :م ليكولا نيدب ةصاقملا عقت يأ :ش (ليكولا نيدبو) :م انه اذكف «ءيشب

 ءاربإ يأ :ش (هنع ءاربإلا كلمي) :م ليكولا نأ يأ :ش (هنأ امل -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع

 ضوعب ءاربإ وهو -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع يأ :ش (امهدنع) :م نمثلا نع يرتشملا
 نأ ىلوألا قيرطلاب ناكف ٠ ضوعب هنكلو ًاضيأ ءاربإ هنأل ؛ اضيأ ةصاقملا كلميف « هقح ضبقلا نأل

 يف يأ :ش (نيلصفلا يف لكوملل ) :م نمثلا نمضي ليكولا نكلو يأ :ش (هنمضي هنكلو) :م هكليي

 . ليكولا نيدب ةصاقملا لصفو ءاربإللا : لصف

 نيدب ةصاقملا بجوي يذلا عيبلا اذه لثم عيبلاب ليكولا نم زوجي ال نأ يغبني :لاقي الو

 يغبني فلاخ اذإف ‹ لصي ال انه اهو < هيلإ نمشلا لصي عيبب هلكو هنأل لكوملا فلاح هنأل « لكوملا

 نيدب ًاصاصق هنيد راص عييلاب هنأل « عيبلا لبق نمشلا هيلإ لصو لوقن انأل عيبلا اذه زوجي ال نأ

 . «ةريخذلا» يفاذك « عامجإلاب رمآلا

 ؛نمثلا نع يرتشملل ليكولا ءاربإ زوجي ال -هللا همحر- فسوي وبأ لاق :۲طوسبملا» يفو

 ‹ لكوملا كلم نمثلا ذإ -هللا امهمحر- ةثالفلا ةمئألا تلاق هبو « ريغلا كلم يف فرصت هنأل

 كلذ نع لكوملا عني ال ىتح ليكولا قح صلاخ ضبقلاو « ضبقلا قحل طاقسإ ءاربإلا نأ امهلو

 . ةياور يف -هللا همحر- دمحأو < هجو يف -هللا همحر- يعفاشلا لاق هيو

 ءاربإلاو ةلاقإلاب يرتشملا نع نمشلا طاقسإ كلي عيبلاب ليكولا :« ىرغصلا ىواتفلا» يفو

 دمحم لاقو « كلذ كلي ال -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو . امهدنع ليكولا ىلع اب ةصاقملاو

 وهف نمثلا نم هآربأ ليكولا نأ ينعي « ىرتشملاأربأ عئابلا ناك ولو :؟لصألا» يف -هللا همحر-

 هنم اهب ذخآف ریناند تناک وأ ًاعاتم یرتشا ول كلذکو < هل هبهو هل كلذکو نماض هل وهو « زئاج

 . نمشلل اتماض !اناک] هنم اهب ذخأف مهارد تناک وأ

 نمثلا نع رخأ ول كلذكو « رتشي ملو ًاحلص هيلع هحلاص ول كلذكو « هل وه ىرتشا يذلاو

 وا
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 لوق هلك اذهو « هنع طح امل انماض ناك هنع طح ولو « ريخأتلا زاجو نمفلل ًانماض ناك « لجأ ىلإ

 . هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ

 لاملاو ءاهريغو ةبه نماذه نم عنصامم ءيشزوجيال : -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو

 يرتشملا نيد ناك نإ ةصاقملا عوقو يف مث :(ىرغصلا ىراتفلا» يفو . يرتشملا ىلع هتلاح ىلع

 نإو «فالتخالا ىلعف ليكولا ىلع هنيد ناك نإو ًاعامجإ ًاصاصق راص نمثلا لثم وهو لكوملا ىلع
 . لكوملا نيدب اصاصق ريصي امهيلع ناك

 ليكولا نيدب راص ول نمشلا نألف :امهدنع امأو « رهاظف -هللا همحر- فسوي يبأ دنع امأ

 انرصقف رخآ ءاضق جاتحي ال لكوملا نيدب ًاصاصق راصو « لكوملل ليكولا ءاضق ىلإ انجتحال

 : نيعضوم يف ةليحلا اذه ىلعف عامجإلاب يرتشملا نع نمشلا طاقسإ كلي لكوملا نألو « ةفاسملا

 نم نيحرش يف ريغلا نع نئادلا لكوتيف « هيدؤي ال نيد ديز ىلع لجرل ناك اذإ : امهدحأ

 مث ليكولا ىلع عئابلل بجو نيد نيبو عئابلا ىلع ليكولا نيد نيب ةاصقملا عقت ىرتشا اذإف ديز
 عقتف «نويدملا نم ءارشلاب هريغ نيدلا بر لكوي نأ : يناثلاو « هلكوم نم نمثلا ذخأي ليكولا

 . ملعأ هللاو «ليكولا ىلع عئابلا ىلع بجو ام نيبو لكوملا نيد نيب ةصاقملا
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 ءارشلاو جيبلاب ةلاكولا باب
 ءارشلا يف لصف

 ريصسل هنمل غلبمو هسنج وأ هتفصو هسنج ةيمست نم دب الف ‹ ءيش ءارشب الجر لکو نمو لاق

 ‹ تيأر ام يل عتبا لوقيف « ةماع ةلاكو هلكوي نأ الإ ‹ رامتئالا اهنكميف « امولعم هب لك يملا لعفلا

 (ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا باب) م

 باوبألا رئاس ىلع بابلا اذه مدق . ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا مكح نايب يف باب اذه يأ :ش

 . كلذ يف هيلإ ةجاحلا ساسمو ءارشلاو عيبلا عوقو ةرثكل

 (ءارشلا يف لصف) :م

 هدعب يتأت يتلا لوصفلا ىلع لصفلا اذه مدقو «ءارشلا ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ: ش

 ناكف لاوزلا لبق توبثلاو هل ليزم عيبلاو ‹ عيبلا وهو عببلا دقف يف لصألا وه امل تبثم ءارشلا نأل

 . مدقتلاب ىلوأ ءارشلا

 نڍعم ريغ يأ :ش (ءيش ءارشب الجر لکو نمو) م : -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) م

 دبعلاك :ش (هسنج ةيمست نم دب الف) :م «ةفصلاو سنجلا ةيمست ىلإ جاتحي ال نيعملا يف نأل

 سنجل اب دارآو ماكحألا فالتخا رابتعاب ةيراجلا اذكو < عرشلا ناسلب سنج دبعلاذإ « ةيراجلاو

 يف ةقيقحلاب نيفلتخم نيريثك ىلع لوبقملا وه مهدنع سنجل ا نإف « قطنلا لهآ حلطصم ال عونلا

 ‹ وهام باوج يف ةقيقحلاب نيقفتم نيريثك ىلع لوقما وه عونلاو « ناويحلاك وهام باوج
 . ًالثم ناسنإلاک

 لمشي ام : سنجل اب انه دارملاو « يدنهلاو يكرتلاك ضرع ديقب ديقملا عونلا وه فنصلاو
 الو يدنهلاو يکرتلاک هعون يآ :ش (هتفصو) :م فنصلا عونلابو كئلوأ حالطصا ىلع ًافانصأ

 لاق هبو « هنمث رادقم هسنج ةيمست وأ يآ :ش (هنمث غلبمو هسنج وأ) :م ءاهقفلل هيف فالخ

 . ةياور يف -هللا همحر- دمحأو «هجو يف - هللا همحر -يعفاشلا

 دلعو ءةياور يف -هللا همحر- دمحأ لاق هبو «هعون ركذي ىتح حصيال : هجو يف لاقو

 همحر- يرودقلا هركذ يذلا وه: ليق « ةلمجلا يف ًامولعم نوكي نأ طرشلا : -هللا همحر- كلام

 هللا يضر- يقرابلا ةورع ثيدح :ناسحتسالا هجو ءزاوجلا مدع سايقلاو « ًاناسحتسا -هللا

 هب لكوملا لعفلا ريصيل) :م . ةفصلا نع تكسو نمثلا ردقو سنجلا ركذ ةي هنأل رم دقو « -هنع

 اذه :ش (هلكوي نأ الإ) :م لكوملا رمأل لاثتمالا ليكولا نكميف يأ . :ش (رامتئالا اهنكميف ًامولعم

 :ش (تيأر ام يل عتبا لوقيف ةماع ةلاكو) :م هلکو اذإ ينعي ؟هسنج ةيمست نم دب الف » هلوق نم ءانئتسا
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 لمحتت ةريسيلا ةلاهجلا نأ هيف لصألاو . التم نوكي هيرتشي ءيش ياف « هيأر ىلإ رمألا ضوف هنأل

 رابتعا يفو ةناعتسا هنأل ةعسوتلا ىلع ليكوتلا ىنبم نأل « اًتاسحتسا فصولا ةلاهجك ةلاكولا يف

 سانجألا ىنعم يف وه ام وأ اًسانجأ عمجي ظفللا ناك نإ م .عوفدم وهو جرحلا ضعب طرشلا اذه

 رمألا دارم يردي الف «سنج لك نم دجوي نمشلا كلذب نأل « نمشلا نيب نإو ليكوتلا حصي ال
 نمثلا ريدقتب هنأل «عونلا وأ نمثلا نايبب الإ حصي ال اعاونأ عمجي اًسنج ناك نإو« ةلاهجلا شحافتل

 وأ دبع ءارشب هلكو اذإ:هلاثم .لاثتمالا عنمي الف ‹ ةلاهجلا لقت عونلا ركذبو « امولعم عونلا ريصي

 دلوملا وأ يدنسلا وأ يدنهلا وأ يشبحلاو يكرتلا عونلا نيب نإف « اعاونأ لمشي هنأل؛ حصي ال ةيراج

 ىلإ يأ :ش (هيآر ىلإ رمألا ضوف) :م لكوملا نأل يأ :ش (هنأل) :م هريغو سنجل ا ركذ ىلإ جاتحي الف
 همحر- دمحأل فالح هيفو « لكوملا رمأل :ش ( ًالثمتم نوكي هيرتشي ءيش ياف) :م ليكولا ير

 . ةماعلا ةلاكولا هذه حصت ال : لوقي هنإف -هللا

 ةلاهجك ةلاكولا يف لمحت ةريسيلا ةلاهجلا نأ) :م : بابلا اذه يف يأ :ش (هيف لصألاو) :م

 لغبلاو سرفلاو رامحلا ءارشب ليكوتلاك عونلا ةلاهج ةريسيلا ةلاهجلا :ش (اناسحتسا فصولا

 . نملاب نيبي مل نإو ةلاكولا ةحص عنمت ال اهنإف « يورملاو يورهلا بوثلاو

 يف دمحأو هجو يف -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو « ةلاكولا حصت ال : يسيرملا رشب لاقو

 دوقعملا فصو نايب الإ حصت الف «ءارشلاو عيبلا سفنب ربتعي ءارشلاو عيبلاب ليكوتلا نأل « ةياور

 (طرشلا اذه رابتعا يفو ةناعتسا هنأل ةعسوتلا ىلع ليكو تلا ىنبم نأل) :م ةلاكولا هذه حصت : انلق « هيلع

 .ًاعرش :ش (عوفدم وهو جرحلا ضعب) :م فصولا نايب طارتشا ينعي :ش

 بوثلاو ةبادلاك :ش (اسانجأ عمجي) :م لكوملا هركذي يذلا ظفللا يآ :ش (ظفلا ناك نإ مث) :م

 كلذب نأل ‹ نمشلا نيب نإو ليكوتلا حصي ال) :م قيقرلاو رادلاك :ش (سانجألا ىنعم يف وه ام وأ) :م

 ىلع ردقي ال ليكولاو :ش (ةلاهجلا شحافتل رمألا دارم يردي الف « سنج لك نم دجوي نمللا
 فنصملا ركذ دقو . ةطسوتمو ةريسيو ةشحاف « عاونأ ةثالث ةلاهجلا :«يفاكلا» يفو .لاثتمالا

 . ةطسوتملا بيرق نع ركذيو « ةشحافلاو ةريسيلا

 الإ حصي ال) :م رادلاو ةمألاو دبعلاك :ش (اعاونأ عمجي ًاسنج) :م ظفللا يآ :ش (ناك نإو) :م

 (لاثتمالا عنمي الف ةلاهحلا لقت عونلا ركذبو ءًامولعم عونلا ريصي نمثلا ريدقتب هنأل عونلا وأ نمشلا نايب

 ءارشب) :م الجر لجر لكو اذإ : عونلا اذه لاثم يأ :ش (هلكو اذإ هلاثم) :م رمآلا رمآ لاثتما يآ :ش

 عونلا نيب اذإف اعاونأ لمشي) :م ةيراج ظفل وأ دبع ظفل نأل يأ :ش (هنأل ؛حصي ال ةيراج وا دبع

 ‹ مالسلا راد يف دلو يذلا دلوملا برغملا يف :ش (دلوملا وأ يدنسلا وأ يدنهلا وأ يشبحلا وأ يكرتلاك
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 ةءادرلاو ةدوجلا ةفصلا نيبي ملو نمثلا وأ عونلا نيب ولو . هانركذ ال نمشلا نيب اذإ اذكو « زاج

 عماجلا» يفو . عونلا باتكلا يف ةروكذملا ةفصلا نم هدارمو . ةكردتسم ةلاهج هنأل زاج ةطسلاو

 ةبادلا نإف ‹ ةشحافلا ةلاهجلل ةلطاب ةلاك ولاف « راد وأ ةباد وأ ابوث يل رتشا رخآل لاق نمو «ريغصلا

 لغبلاو رامحلاو ليخلا ىلع قلطي فرعلا يفو . ضرألا هجو ىلع بدي ال مسا ةغللا ةقيقح يف
 حصي ال اذهلو « ءاسكلا ىلإ سلطألا نم سوبلملا لوانتي هنأل بوشلا اذكو ءاًسانجأ عمج دقف

 فالتخاب اًشحاف اًالتخا فلتخت اهنأل « سانجألا ىنعم يف وه ام لمشت رادلا اذکو ‹ گرهم هتیمست

 . لاغتمالا رذعتيف ‹ نادلبلاز لاحملاو قفارملاو ناريحلاو ضارغألا

 يأ :ش (اذكو) :م ليكوتلا يأ :ش (زاج) :م «مهدالوأ نيب أشنو برعلا نيب دلوت يذلا دبعلا : لیقو

 . ًامولعم عونلا ريصي نمثلا ريدقت نأل : هلوق ىلإ هب راشأ :ش (هانركذ ال نمثلا نيب اذإ) :م زاج اذكو

 طسو هلصأو طسولا يأ :ش (ةطسلاو ةءادرلاو ةدوجلا ةفصلا نوبي ملو نمشلا وأ عونلا نيب ولو) :م

 يأ :ش (زاج) م ءواولا نعاهرخآ ىف ءاتلا تضوعو« ةطغو ةدع يف امك هنم واولا تفذح

 :م -هللا همحر- يرودقلا دارم يأ :ش (هدارمو) :م ةريسي يأ :ش (ةكر دتسم ةلاهج هنأل) :م ليكوتلا

 «يرودقلا رصتخم» يف يأ :ش (عونلا باتكلا يف) :م هتفصو : هلوق يهو :ش (ةروكذملا ةفصلا نم)

 . لصفلا لوأ هيف مالكلا نمو

 ىلع هظفل لامتشا نايب «ريغصلا عماجلا» عضو ركذ ةدئافو :ش (ريغصلا عماجلا »يفو) :م

 نمثلا نيع نإو :ش (ةلطاب ةلاكولاف ء اراد وأ ًابوث وأ ةباد يل رتشا رخآل لاق نمو) :م «ةفلتخم سانجأ

 ةشحافلا ةلاهجلل) :م «عماوجلا خسن» يف حرص هبو « ليكولا ىلع ًاعقاو ءارشلا ناك ىرتشا ول ىتح

 ‹ لغبلاو رامحلاو ليخلا ىلع قلطي فرعلا يفو « ضرألا هجو ىلع بدي امل مسا ةغللا ةقيقح يف ةبادلا نإف

 نم عفرألا هب دارأ هنأك:ش ( ءاسكلا ىلإ سلطألا نم سوبلملا لوانتي هنأل بوثلا اذكو اسانجأ عمج دقف

 . اذه نم هدارآ ام ةغللا يف دري مل نكلو « اهنود ءاسكلا نمو بايثلا

 . هبشي ءيش لک كلذكو سلطأ بئذلاو هريغ يف هردك هتسلطآ : «ةرهمحلا» بحاص لاق

 سلطألاو « سلطأ بثذ لاقي « بئذلا نول ىلع سلطألا :«بدألا ناويد بيذهت» يف لاقو

 مهبايث سنإللا نع هانث نإ سنألاو ‹سنإلا نم قتشم سنأ : ءالضفلا ضعبلو « بايثلا نم قلخلا

 (ارهم هتيمست حصي ال) :م ءاسكلا ىلإ سلطألا نم سوبلملا بوثلا نوكلو يأ :ش (اذهلو) :م

 ام لمشت) :م اهنأل اقلطم رادلا ءارشب هليكوت حصي ال يأ :ش (رادلا اذكو) :م ءةشحافلا ةلاهجلل :ش

 :ش (لاحملاو قفارملاو ناريحلاو ضارغألا فالتخاب اشحاف افالتخا فلتخت اهنأل ؛سانجألا ىنعم يف وه

 يأ :ش (لاغتمالا رذعتيف) :م اشحاف اهيف فالتخالا ناك اذإو دلب عمج :ش (نادلبلاو) :م ةلحم عمج

 . ًاقلطم رادلا ءارشب رمألا رمأ لاثتما
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 عون ىمس اذإ اذكو . هعون هانعم زاج بوشلاو رادلا سنج فصوو رادلا نمث ىمس نإو « لاق

 ىلع وهف اًماعط اهب يل رت رتشا لاقو مهارد رخآ ىلإ عفد نمو : لاق . هوحن وأ رامح لاق نأب ةبادلا

 نيميلا يف امك ةقيقحلل ارابتعا موعطم لك ىلع نوكي نأ سايقلاو . اًتاسحتسا اهقيقدو ةطنحلا

 ركذ اذإ انركذ ام ىلع وهو كلمأ فرعلا نأ :ناسحتسالا هجو «معطي امل مسا ماعطلا ذإ لكألا ىلع

 ترثك نإ ليقو . عضولا ىلع يقبف « لكألا يف فرع الو «ءارشلاو عيبلاب اتورقم

 :ش (بوثلاو) :م اذك ةلحم يف : لاق نأب :ش (رادلا سنج فصوو رادلا نمث ىمس نإو لاق) :م

 عماجلا»: يف هلوق ىنعم يأ :ش (هانعم) :م ليكوتلا يأ :ش (زاج) :م بوشلا نيع ىمسو يأ

 اذكو) :م «نمثلاو فصولا ركذب عفتري مهشحافت نأل :ش (هعون) :م رادلا سنج فصوو «ريغصلا

 . نمللا نيبي مل نإو « زاج لغب لثم :ش (هوحن وأ رامح»:لاق ناب «ةبادلا عون ىمس اذإ

 حصتف فصولاب ةلاهجلا تيقب اغإو ةيمستلاب امولعم راص سنجل ا نأل .(طوسبملا» يف اذك
 . نمثلا ةيمست نودب ةلاكولا

 . لمحلل الإ حلصي ال ام اهنمو « ءامظعلا هبكري ام اهنم « عاونأ ريمحلا :ليق نإف

 نإ : اولاق ىتح « لكوملا لاح ةفرعمب ًامولعم ريصي كلذ نأ عم فصولل فالتخا اذه : تلق

 وأ بنذلا عوطقم هارتشا ول ىتح هلثم بكري ام ىلإ فرصي رامح ءارشب رمأ ول يلاولا وأ يضاقلا

 . طوسبملا يف اذك «كلذب ىريل يضاقلا رمأ ول ام فالخب زوجي ال نينذألا

 مل اذإ هنأل عفدلاب ديق :ش (مهارد رخآ ىلإ عفد نمو) :م : ريغصلا عماجلا» يف يأ :ش (لاق) :م

 رادقملا ةلاهجو « رادقملا نيبي مل هنأل « زجي ملأريعش وأ ةطنح يل ىرتشا : لاقو « مهاردلا عفدت

 سايقلاو ءاناسحتسا اهقيقدو ةطنحلا ىلع وهف اماعط اهب يل رتشا لاقو) :م سنجل ا ةلاهجك تاليكملا يف

 ىلع نيميلا يف امك) :م موعطملل مسا ماعطلا نأل « :ش (ةقيقحلل ارابتعا موعطم لك ىلع نوكي نأ
 بسحب :ش (معطي امل مسا ماعطلا ذإ) :م ثنحي ةهكاف لكأف « ًاماعط لكأي ال فلح اذإ :ش (لكألا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ اح ورشم هنايب ءيجي ام ىلع فرعلا

 ىلع وهو) :م سايقلا نم رابتعالاب حجرأو ىوقأ يأ :ش (كلمأ فرعلا نأ :ناسحتسالا هجو) :م

 عيلاباتورقم ركذ اذإ) :م اهقيقدو ةطعنحلا ىلع عقاو هنأ نم هانركذ ام ىلع فرعلا يأ :ش ( انركذ ام

 ناك اذإو « ماعطلا قوس اهقيقدو ة ةطنحلا هيف عابي يذلا قوسلا مهدنع ىمسي اذهلو : :ش (ءارشلاو

 صنلاب تباثلاك فرعلاب تباثلا نأل « سايقلا نم ىوقأ فرعلا نأل « هب سايقلا كرت اذكه قوسلا
 امل مسا ماعطلا نأ وهو :ش (عضولا ىلع يقبف) :م لكألاب نيميلا يف يأ :ش (لكألا يف فرع الو) :م

 . معطي
 ترثك نإ) :م :لاق هنإف « -هللا همحر- يناودنهلا رفعج يب هيقفلا لوق وه :ش (:ليقو) :م
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 اذإو : لاق. قيقدلا ىلعف كلذ نيب اميف ناك نإو « زبخلا ىلعف تلق نإو ‹ ةطنحلا ىلعف مهاردلا

 نم هنأل ‹ هدي يف عيبملا ماد ام بيعلاب هدري نأ هلف « بيع ىلع علطا مث ضبقو ليكولا ىرتشا

 لكوملا ىلإ هملس نإف . هيلإ اهلك يهو دقعلا قوقح

 ا
 ام ىلع وه هلوق: ةعيرشلا جات لاقو . ةطنحلا ىلع عقت ةلاكولا يأ :ش (ةطنحلا ىلعف مهاردلا

 .هانرکذ

 وه هل ماعطلا قوس ىمسي مهدنع اهقيقدو ةطنحلا قوس نإف «ةفوكلا لهآ فرعاذه : اولاق

 يآ :ش (زبخلا ىلعف :تلق نإو) :م موعطم لك ءارش ىلإ ليكوتلا فرصني ةفوكلا لهآ ريغ فرع يف

 :ش (قيقدلا ىلعف) :م ريثكلاو ليلقلا نيب يأ :ش (كلذ نيب اميف ناك نإو) :م زبخلا ىلع ةلاكولا عقتف

 يرتشي ثيحب ةريثك مهاردلا تناك نإ : -هللا همحر- هداز رهاوخ مالسإلا خيش لاقو

 تناك نإو « لكوملا ىلع زوجي ال قيقدلا وأ زبخلا ليكولا اهب ىرتشاف « زبخلاو قيقدلاو ةطنحلا

 اهب ىرتشا ولو « زاج قيقدلا وأ ةطنحلا ليكولا اهب ىرتشاف قيقدلا وأ ةطنحلا اهب ىرتش ًاطسو

 ىرتشا اذإ زوحي هنإف « زبخل ا الإ فرعلا يف اهلثمب ىرتشي ال ثيحب ةليلق تناك نإو زوجي ال زبخلا

 . زبخلا

 . مهفرع يف -هللا همحر- دمحم ركذ ام : (ىرغصلا ىواتفلا» يفو

 فرصتف « هوحنو ىوشملاو خوبطملا محللاك مد ريغ نم هلكأ نكي ام ماعطلاف : افرع يف امأ

 ‹ ةريثك مهارد هيلإ عفدف ةميلو دهش ناك اذإ :-هللا همحر- فسوي يبآ نع «يرودقلا» يفو

 هنم هقاوسأ يف عابي دلب يف ناك نإ هيلع زوجي يشحولا ريطلا محلو « ًاناخ لزن ًارفاسم ناك اذإ الإ

 ةرشعب رمآلل يهف ىمس نإو < هيلع زوجي ال ةحوبذم لا وأ ةيحلا ةاشلا ءارشو . سانلا ىرتشيف

 نيميلا فالخب « ةجاجدلا ضيب ىلع وهف ضيبلا ءارشب هرمأ ولو « ةخولسم نوكت نأ الإ مهارد

 . «ىرغصلا ىواتفلا» نم هلك اذه

 ‹ بيع ىلع علطا مث ضبقو ليكولا ىرتشا اذإو) :م : -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 يهو دقعلا قوقح نم) :م بيعلاب هدري نآ ليكوللف يآ :ش (هنأل هدي يف عييملا ماد ام بيعلاب هدري نأ هلف

 ليكولا ملسأ نإو يآ :ش ( لكىملا ىلإ هملس نإف) :م ليكولا ىلإ اهلك قوقحلا يأ« :ش (هیلإ اهلك
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 الإ هنم نكمتي الف ‹ ةيقيقحلا هدي لاطبإ هيف نألو ‹ ةلاكولا مكح ىهتتنا هنأل « هنذإي الإ هدري مل

 ال لكوملا ىلإ ميلستلا لبق هريغو عيفشلاك ىوعد يرتشملا يف يعدي نمل امصخ ناك اذهلو «هنذإب

 اعفد هب ليك وتلا كلميف « هسفنب هكلمي دقع هنأل ملسلاو فرصلا دقعب ليكوتلا زوجيو : لاق . هدعب

 ليك ولا نإف ‹ زوجي ال كلذ نأل ؛ ملسلا لوبق نود مالسإلاب ليكوتلا هدارمو « رم أم ىلع ةجاحلل
 . زوجي ال اذهو « هريغل نمثلا نوک نأ ىلع هتمذ يف اماعط عيبي

 هنأل :ش ( ةلاكولا مكح ىهشنا هنأل) :م «لكوملا نذإب يأ :ش (هنذإب الإ هدري مل) :م لكوملا ىلإ عيبما

 دي يأ :ش (ةيقيقحلا هدي لاطبإ) :م ءادرلا يف يأ :ش (هيف نألو) :م هقح عطقناو ةلاكولا نم جرخ

 . لكوملا

 دقعلا قوقح نأ لجألو يأ :ش (اذهلو لكىملا نذإب الإ) :م درلا نم يأ :ش (هنم نكمتي الف) :م

 لبق هريغو عيفشلاك ىوعد ىرتشم ا يف يعدي نم اًمصخ) :م ليكولا يآ :ش (ناك) :م ليكولا ىلإ اهلك

 ليكولا ميلست لبق نوكي انإ يعدي نمل اًمصحخ ليكولا نوك ينعي «:ش (هدعب ال لكلا ىلإ ميلستلا

 . لكوملا ىلإ ميلستلا لبق ديلا عجرت قوقحلا نأل ؛ ميلستلا دعب ال لكوملا ىلإ عيبملا

 :ش (هنأل ملسلاو فرصلا دقعب ليكوتلا زوجيو) :م : -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 يف :ش (رم ام ىلع ةجاحلل اعفد هب ليكو تلا كلميف «هسفنب هكلمي دقع) :م ملسلاو فرصلا دقع نأل يأ

 هيلع درياذكو « ليكوتلا كلي الو لكوملا كلت هنإف ضارقتسالا هيلع دريو ةلاكولا باتك لوأ

 لكو ولو . زوجي ملسلا لوبقل هسفنب هرشاب هيلإ ملسملا نإف « هيلإ ملسملا بناج نم ةلاكولا ةلأسم
 . زوجي ال هریغ

 ملسملا هكلي ال نأ سايقلا نأ: هباوجف هلوقب يناثلا نع -هللا همحر- يزارتألا باجأو

 تبث امو « سيلافملا ةجاحل اعفد هل ةصحخر هيلإ ملسملا نم كلذ زوج هنآ الإ « مودعملل عيب هنوكل

 ةرورض مودعملا عيب زاج لوقن وأ هريغ هليكوت زجي ملف صنلا دروم ىلع رصتقي سايقلا فالخب
 دري ملو «ليكوتلا يف هرثأ رهظي ملف ةرورضلا ردقب ردقتي ةرورضلاب تباثلاو ؛ سيلافملا ةجاح عفد
 . ىهتنا «-هللا همحر-يرودقلا هلاق يذلا يلكلا ىلع ًاصقن

 . ًاضيأ هريغ هركذ اذه : تلق

 ملسلا بر ةهج نم ملسلا دقعب ليكوتلا : هنم دارملا نأ ينعي :ش (مالسإلاب ليكوتلا هدارمو) :م

 ٠م «زوجي ال كلذ نإف : هلوق ىنعم وهو زوجيال اذهو :ش (زوجي ال كلذ نأل ملسلا لوبق نود) :م

 :ش (زوجي ال اذهو) :م لكوملا وهو :ش (هريغل نمشلا نوكي نأ ىلع هتمذ يف ًاماعط عيبي ليكولا نإف)

 ال نويدلا يف كلذكف « زجي مل هريغل نمثلا نوكي نأ ىلع نايعألا نم هسفن كلم عاب نم نأل

 يقب ليكوتلا لطب نإف « ملسلا يف ةلاكولا : باب يف -هللا همحر- دمحم كلذ ىلع صن «زوجي
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 ةقرافم ربتعي الو . ضبق ريغ نم قارتفالا دوجول دقعلا لطب ضبقلا لبق هبحاص ليكولا قراف نإف

 ال ناك نإو . هضبق حصيف « ليكولا وهو دقاعلا ضبق دقعلاب قحتسملاو« دقاعب سيل هنأل لكوملا

 ؛ لوسرلا فالخب « هيلع روجحملا دبعلاو يبصلاك قوقحلا هب قلعتي

 هيلع اًضرق ناك كيلمتلا هجو ىلع لكوملا ىلإ هملسأ املف « لالا سأر كلمف هسفنل ادقاع ليكولا

 وه ليكولا نإف ءارشلاب ليكولا يف امك ريغلا ةمذ يف بجي ءيشب ليكوتلا زوجي دق : ليق نإق

 ىنعم عماجل هيف نحن اميف زوجي نآ يخبنيف « لكوملا ةمذ يف بجي نمشلاو « نمشلاب بلاطملا
 . ؟ نمثلاك « هيلإ ملسملا ةمذ يف نيد هيف ملسلا نإف «مسرلا

 نمللل سيلو ‹ ضبقلا لبق هب لادبتسالا زوجي ال ىتح عيبملا مكح هل نيد هيف ملسملا : انلق

 . كانه زاوجلا نم مزلي الف عيبملا مكح

 يأ «هرصتخم» يف يرودقلا ظفل اذه :ش (دقعلا لطب ضبقلا لبق هبحاص ليكولا قراف نإف ) :م

 دوجول) :م دقعلا لطب ضبقلا لبق هعم دقع يذلا هبحاص ملسلاو فرصلا دقعب ليكولا قراف

 :ش (لك ىم ا ةقرافم ربتعي الو) :م دجوي ملو طرش سلجملا يف ضبقلا نأل :ش (ضبق ريغ نم قارتفالا
 يأ :ش (هضبق حصيف «ليكولا وهو دقاعلا ضبق دقعلاب قحتسم او «دقاعب سيل هنأل) :م ضبقلا لبق

 . فرصلا لدب ليكولا ضبق

 ىلإ عجري ناك يف ريمضلاو ‹ لصولل «نإ» ةملك :ش (قوقحلا هب قلعتي ال ناك نإو) :م

 (هيلع روجحلملا دبعلاو يبصلاك) :م ةدهعلا مزلي ال ام ناك نإو ‹ ليكولا ضبق حصي ىنعملاو ليكولا
 . دقاعلا هنأل ًاروجحم ًادبع وأ ًايبص ليكولا ناك اذإ امك ينعي :ش

 دبعلاو يبصلا نإف « ةلاكولا لصأ ىلع دري لاؤس باوج اذه : -هللا همحر- يكاكلا لاق

 قلعتي فيكف « ملستلاو ميلستلا نم دقعلا قوقح امهيلع عجري الو «حصي الكوت اذإ نيروجحلملا
 لبق اهتقرافمب فرصلا لطب ىتح هيف ناليكو امهو فرصلا لدب يف ميلستلاو ؟ ميلستلا امهب انه اه
 فرصلا يف ضبقلا نأل « قوقحلا امهمزلي ال ناك نإو حيحص امهضبق نأ : هنع باجأف « ضبقلا

 فرصلا باب يف يأ :ش ( لوسرلا فالخب) :م . دقعلا دنع دجوي نمم حصيف دقعلا ةحص ةمنت نم

 . ملسلا باب يفو

 هانعم سيلو « ملسلا يف لوسرلاو فرصلا يف لوسرلا يأ نيلوسرلا : خسنلا ضعب يفو

 ملسلا بر بناج نم يآ « ملسلا يف نيبناجلا نم لوسرلاو « فرصلا يف نيبناجلا نم لوسرلا
 :هانعمو « لوسرلا كلذكف هيلإ ملسملا بناج نم ةلاكولا زوجت ال امك هنأل هيلإ ملسملا بناج نمو

 طہترما لوسرلا فالخب »: هلوقو «ءيجي ام ىلع هضبقب دقعلا حصي ال ضبق اذإ لوسرلا نأ

 ضبق ربتعملاو حصي ال هنإف لوسرلا ضبق فالخب ليكولا ضبق حصي يأ « « هضبق حصيف » : هلوقب
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 ريغ ضبق لوسرلا ضبق راصف لسرملا ىلإ همالك لقتنيو «ضبقلا يف ال دقعلا يف ةلاسرلا نأل
 هب عجري نأ هلف عيبملا ضبقو« هلام نم نمشلا ءارشلاب ليكولا عفد اذإو : لاق . حصي ملف دقاعلا

 دريو ‹ نافلاحتي نمثلا يف افلتخا اذإ اذهلو « ةيمكح ةلدابم امهنيب تدقعنا هنأل« لكوملا ىلع

 نألو ‹ هيلع عجريف «ليكولا ةهج نم لكوملل يرتشملا ملس دقو « ليكولا ىلع بيعلاب لكوملا

 يف عيبملا كله نإف « هلام نم هعفدب ايضار نوكيف « لك وما هملع دقو هيلإ ةعجار تناك ال قوقحلا
 ريصي سبحي مل اذإف ‹ لك ولا ديك هدي نأل ‹ نمثلا طقسي ملو لكوملا لام نم كله هسبح لبق هدي

 نمثلا يفوتسي ىتح هسبحي نآ هلو . هديب اًضباق لك وما

 راصف لسرملا ىلإ همالك لقتنيو . ضبقلا يف ال) :م هيف لصح يآ :ش ( دقعلا يف ةلاسرلا نأل) :م لسرملا

 . لوسرلا ضبق يأ :ش (حصي ملف دقاعلا ريغ ضبق لوسرلا ضبق

 ضبقو هلام نم نمثلا ءارشلاب ليكولا عفد اذإو) :م: -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 :م لوق يف -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو ؛ش (لكوملا ىلع) :م نمثلاب يأ :ش (هب عجري نأ هلف عييملا

 يأ :ش (ةيمكح ةلدابم) :م لكوملاو ليكولا نيب يأ :ش (امهنيب تدقعنا) :م نأشلا نأل يأ :ش (هنأل)

 : هلوقب هيلإ راشأ ام ةلدابملا ىلع ليلدلاو « يرتشملا نم عئابلاك ليكولا راص

 يف) :م لكوملاو ليكولا يأ :ش (افلتخا اذإ) :م هيف ةلدابملا ىنعم نوك لجألو يأ :ش (اذهلو) :م

 اذه :ش (ليكولا ىلع بيعلاب لكوملا دريو) :م «ءةلدابملا صاوخ نم فلاحتلاو :ش (نافلاحتي نمشلا

 :م بيعلاب ءارشلاب ليكولا ىلع عيبملا دري نأ لكوملل نوكي ثيح « هيف ةلدابملا ىنعم نوك نم ًاضيأ
 ال ينعي ‹ لكوملا ىلع ليكولا عجري يأ :ش (هيلع عجريف ليكو لا ةهج نم لكوملل يرتشملا ملس دقو)
 هيلع عجري ةهج نم هل ىرتشا يذلا : يأ « يرتشملا هل ملس دقو ليكولا نم يرتشملاك لكوملا ناك
 نأ لاحلاو يأ «:ش (لك ما هملع دقو) :م ليكولا ىلإ يأ ( هيلإ تناك ام ) رخآ ليلد( قوقحلا نألو ١

 عفدب يأ :ش (هعفدب ًايضار) :م لكوملا يأ :ش (نوكيف) :م «هيلإ ًاعجار قوقحلا نوك ملع دق لكوملا
 ناك « ءارشلاب هايز لكوملا رمأ ببسب ليكولا عفد اذإف . ليكولا لام يأ :ش (هلام نم) :م نمثلا

 . ةثالثلا ةمئألل هيف فالح الو نمثلا طقسي ملو « ىدأ اب ليكولا عوج رب ًاضيأ ًايضار لكوملا

 طقسي ملو لكوملا لام نم كله هسبح لبق) :م ليكولا دي يف يأ :ش (هدي يف عييملا كله نإف) :م

 هدي يف كالهلاو ًامكح يأ :ش (هديب اضباق لكوملا ريصي سبحب مل اذإف « لك ولا ديك هدي نأل « نمثلا

 هضبق هنأل ليكولا دي يف ةنامأ عيبملا نأل : لاقيو ‹ عوجرلا لطبي الف « لكوملا دي يف كالهلاك

 دي يف ةعيدولا تكله اذإ امك «هنمضي الف « اسم ثدحي ملام ءيش نيمألا ىلع سيلف « لكوملل

 عفد ءاوس :ش (نمشلا يفوتسي ىتح) :م عيبملا يأ :ش (هسبحي نأ) :م ليكولل يأ :ش (هلو) :م «عدوملا

 . هسبح هل سيل ةثالثلا ةمئألا تلاقو «« طوسبملا» يف اذك عفدي مل وأ عئابلا ىلإ نمثلا ليكولا
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 اًضباق راص لك وما نأل كلذ هل سيل : - هللا همحر - رفز لاقو. لكوملا نم عئابلا ةلزنمب هنآ انيب ال

 اًيضار نوكي الف < هنع زرحتلا نكمي ال امن اذه: انلق . سبحلا قح طقسيف هيلإ هملس هنأكف هديب

 هسبح دنع هسفنلو هسبحی مل نإ لکوملل عقیف فوقوم هضبق نآ ىلع ‹ سبحلا يف هقح طوقسب

 . نآلا ءيجي ام ىلع ًابصاغ راص هسبح اذإف « سبحلا قح هل سيل : -هللا همحر- رفز لاقو

 ركذي مل :ةريخذلا» يفو . هسبح هل نمثلا دقن اذإ: هجو يف -هللا همحر- يعفاشلا نعو

 نع يكحو «نمثلا دقن لبق عيبملا سبح ليكولل نأ : بتكلا نم ءيش يف -هللا همحر- دمحم

 بحاص نم بيجع مالك اذه : -هللا همحر- يزارتألا لاقو « كلذ هل نأ : يناولحلا مامإلا
 . هيلع يفخ فيكو « «ةريخذلا»

 لكو اذإو :لاقف « ءارشلا يف ةلاكولا باب يف «لصألا» يف -هللا همحر- دمحم حرص دقو

 دبعلا ذخأ رمآلا بلطف ‹ هضبقو ليكولا هارتشاف هنيعب مهرد فلاب ًادبع هل يرتشي نآ الجر لجرلا

 ةفينح يبأ لوق يف « نمثلا ىفوتسي ىتح كلذ هعنيي نأ ليكوللف « هعفدي نأ لكوملا ىبأو ليكولا نم

 -هللا همحر- دمحم ظفل انه ىلإ ءاوس وهف دقني مل وأ نمثلا دقن ليكولا ناك نإو -هللا همحر-

 ال هتومب نمثلا هيلع لحف ةبسنلاب ىرتشا اذإ ءارشلاب ليكولا «؛ىرغصلا ىواتفلا» يفو « لصألا يف
 . رمآلا ىلع لحي

 ةلدابم امهنيب تدقعنا هنأل هلوق ىلإ اذهب راشأ هنأك :ش (لكىملا نم عئابلا ةلزنمب هنأ انيب امل :م

 . عيبلا وه ةلدابملاو « ةيمكح

 (هديب اضباق راص لك ولا نأل) :م «سبحلا قح يأ :ش (كلذ هل سيل : -هللا همحر- رفز لاقو) :م
 :م «ةقيقح هضبق هنأكف « لكوملا دي يف هكالهك ليكولا دي يف هكاله نآ ليلدب ليكولا ديب يأ :ش

 سبحلا قح ليكولل نوكيال ةقيقح لكوملا دي يف عقو ولو :ش (سبحلا قح طقسيف هيلإ هملس هناكف)
 . ًامكح هدي يف عقو اذإاذكف «

 نوكي ال هجو ىلع ليكولا دي يف عيبلا لوخد ينعي :ش (هنع زرحتلا نكي ال امن اذه :انلق) :م

 سبحلا يف هقح طقسي الف ‹ وفع وهف هلع زرحتلا نكي ال امو « هنع زرحتلا نكي ال «سبحلا ةيالو

 ؛ هنع زرحتلا ىلإ هل قيرط ال اميف اضرلا هنم ققحتي الف « هميلستب هاضر رابتعاب هقح طوقس نأل
 ملسن ال ينعي :ش (فوقوم هضبق نأ ىلع سبحلا يف هقح طوقسب ًايضار نوكي الف) :م كلذك ناك اذإف

 . فوقوم هضبق لب هديب ًاضباق راص هنآ

 ليكولا سفنل يأ هسفنل عقيو يأ :ش (هسفنلو هسبحي مل نإ لكوملل عقيف) :م ًافوقوم ناك اذإف
 لكوملا دوصقم ميمتت نوكي نأ نيب ددرتلل فوقوم هضبق نأ : مالكلا لصاح :ش (هسبح دنع) :م

 لكوملا نكي ملف « هسفن قح ءايحإل هضبق هنآ نيبت هسبح اذإف « هسفن قح ءايحإل نوكي نأ نيبو
{r 



 دنع عيبلا نامضو« - هللا همحر - فسوب يبآ دنع نهرلا نامض اًتومضم ناك كلهف هسبح نإف

 عنم هنأل - هللا همحر - رفز دنع بصغلا نامضو «- هللا همحر - ةفينح يأ لوق وهو دمحم

 يبألو . هكالهب طقسيف نمشلا ءافيتسال هسبح ناكف « هنم عئابلا ةلزنمب هنأ :امهل . قح ريغب

 فالخب ‹ هنیعب نهرلا وهو نکي مل نأ دعب ءافیتسالل سبح اب نومضم هنآو :-هللا همحر -فسوي
 . دقعلا لصأ خسفني ال انههو ‹ هكالهب خسفني عيبلا نأل « عيبملا

 . ةرورضلل هقح طقسي الف امكح اضباق

 يبآ دنع نهرلا نامض انومضم ناك كلهف) :م عيبملا ليكولا سبح نإف يأ :ش (هسبح نإف) :م

 :م لكوملا ىلع لضفلاب عجر الإو طقسي نمشلاب ءافو هيف ناك ول ىتح :ش (-هللا همحر- فسوي

 ( دمحم دنع عيبلا نامضو)

 همحر- دمحم لوق يأ« :ش (-هللا همحر- ةفينح يبآ لوق وهو) :م «ترثك وأ هتميق تلق :ش

 ريغب عنم هنأل -هللا همحر- رفز دنع بصغلا نامضو) :م -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق وهو -هللا

 . ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو« :ش (قح

 يب دنعف ‹ ةرشع عيبملا ةميقو ًالثم رشع ةسمخ نمثلا ناك اذإ اميف رهظت فالخلا ةرمثو

 نامض ةدئاف رهظتف ةسمخلا وهو لضفلاب لكوملا ىلع ليكولا عجري :-هللا همحر- فسوي

 ىلع لكوملا عجري « ةرشع نمثلاو رشع ةسمخ عيبملا ةميق نوكي نأ وهو اذه سكع يف « بصغلا

 هتميقبو « ًايلثم ناك نإ هلثب ليكولا ىلع لكوملا عجري : -هللا همحر- رفز دنعف « ةسمخب ليكولا

 . تغلب ام ةغلاب

 هنأل ءًاليلق وأ ًاريثك نمفلا نوكي نأ نيب لاحلا توافتي ال :-هللا همحر- دمحم لوق یلعو

 ةلزنم) :م ليكولا نأ يأ :ش (هنأ) :م :-هللا امهمح ر -دمحمو ةفينح يبأل يأ :ش (امهل) م

 :ش (هكالهب) :م نمثلا يآ :ش (طقسيف نمللا ءايتسال هسبح ناكف) :م «ليكولا نم يأ :ش (هنم عئابلا

 . عيبملا كالهب يأ

 نكي مل هنأل :ش (نکی مل نآ دعب ءافیتسالل سبح اب نومضم هنا: -هللا همحر- فسوی يبألو) :م

 ال نهرلا ىنع ينعي :ش (هنيعب نهرلا وهو) :م «سبحلا دعب ًانومضم راصو سبحلا لبق ًانومضم

 :م كلذك سيل هنإف :ش (عيملا فالخب) :م «دقعلا سفنب سبحلا لبق نومضم عيبملا نإف ‹عيبملا ىنعمب

 نيب ىقبي لب :ش (دقعلا لصأ خسفني ال انههو) :م عيبملا كالهب يأ :ش (هكالهب خسفني عيبلا نأل)

 : هلوقب هنع -هللا همحر- فنصملا باجأف « عيبملا ريظن نوكي الف « هعئابو ليكولا
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 اذإو : لاقو . هب ليكولا يضرو بيعب لكوملا هدر اذإ امك « ليكولاو لكوملا قح يف خسفني: انلق

 لاطرأ ةرشع هنم عابي محل نم مهردب ًالطر نیرشع یرتشاف مهردب محل لاطرأ ةرشع ءارش هلکو

 همزلي :الاقو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع مهرد فصنب لاطرأ ةرشع هنم لك ولا مزل « مهردب

 دمحمو «ةفينح يبأ لوق عم - هللا همحر - دمحم لوق خسنلا ضعب يف ركذو مهردب نورشعلا
 نظو محللا يف مهردلا فرصب هرمأ هنأ :-هللا همحر -فسوي يبأل .لصألا يف فالخلا ركذي مل

 فلاب هدبع عییب هلکو اذإ امک راصو ريخ ہداز دقف نیرشع هب یرتشا اذإف « لاطرأ ةرشع هرعس نأ

 . نیفلأب هعابف «

 هنإف :ش (هب ليكولا يضرو بيعب لكى ملا هدر اذإ امك «ليكولاو لكو ملا قح يف خسفني :انلق) :م
 ةطلاغم هذه: -هللا همحر- يزارتألا لاقو ؛ ليكولأو لكوملا نيب اميف دقعلا خسفنيو ليكولا مزلي

 يف هكاله نيبو عئابلا دي يف ضبقلا لبق عيبملا كاله نيب قرفي هنأل :-هللا همحر- فسوي يبأ ىلع

 : يناثلا يفو عيبلا خسفني : لوألا يفف «نمللا ءافيتسال لكوملا نع هسبح دعب ءارشلاب ليكولا دي

 ليكولا دي يف كله اذإ هخاسفنا ىلع لدي ال بيعلاب درلاب لكوملاو ليكولا نيب عيبلا خاسفناو ؛ال

 . ىهتنا عازنلا عضوم نع باوجلا جرخف

 ىلإ . . . .-هللا همحر- فسوي يبأ ىلع ةطلاغم هذهو : ليق : -هللا همحر- لمكألا لاقو

 مئاب ليكولا نأ ضرف اذإ هنأل «دساف ىرت امك هنإو : لاق مث -هللا همحر- يزارتألا هركذ ام رخآ

 لب ‹ قرفلا لطبو خسفلا دوجو يف ايوتساف «لیکوب سیل عئاب دی يف كالهلاك هدي يف كالهلا ناك

 عئابلا نأل كلذو « ةطلاغم وأ ًاطلغ -هللا همحر-فسوي يبأ بناج نع ركذ ام تدجو تلمأت اذإ

 عئابلا نيب خسفلا هنم مزلي ال هعئابو يرتشملا نيب دقعلا خسفنا اذإو ‹ عئابلا عئاب ةلزنب ليكولا نم
 . ةطلاغم وأ ًاطلغ ينعي امهدحأ هركذ ناكف « هعئابو

 « مهردب محل لاطرأ ةرشع ءارش هلكو اذإو) :م: -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 نم لاطرآ ةرشع تناك اذإ يأ :ش (مهردب لاطزأ ةرشع هنم عابي محل نم مهردب ًالطر نيرشع یرتشاف
 ذفن امهرد يواست امهنم لاطرأ ةرشع تناك اذإ هنأل « هب ديق اًمهرد هتميق يواسي محللا كلذ

 دنع مهرد فصنب لاطرأ ةرشع هنم لكوملا مزل) :م ء(ةريخذلا» يف هركذ « عامج إلاب ليكولا ىلع لكلا
 لاقو -هللا همحر- يرودقلا ظفل انه ىلإ :ش (مهردب نورشعلا همزلي :الاقو -هللا همحر- ةفينح يبأ

 «يرودقلا رصتخم)» خسن ضعب يف يآ :ش (خسنلا ضعب يف ركذو) 8: -هللا همحر- فنصللا

 ((لصألا» يف فالخلا ركذي مل دمحمو ةفينح يبأ لوق عم -هللا همحر- دمحم لوق) :م -هللا همحر-

 :م ليكولا رمأ لكوملا نأ يآ :ش (هرمأ هنأ -هللا همحر- فسوي يبأل) :م «طوسبملا» يف يآ :ش

 راصو «ًاريخ هداز دقف نيرشع هب یرتشا اذإف ‹ لاطرأ ةرشع هرعس نأ نظو « محللا يف مهاردلا فرصب)

 . كاذ اذكف اذه زاج :ش (نیفلأب هعابف « فلاب هدبع عیبب هلک و اذإ امک
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 ‹ هيلع اهؤارش ذفنيف ةدايزلا ءارشب هرمأي ملو ةرشع ءارشب هرمأ هنأ:- هللا همحر - ةفينح يبألو

 . هل نوكتف لك ولا كلم لدب كانه ةدايزلا نأل؛ هب دهشتسا ام فالخب. لك ىلا ىلع ةرشعلا ءارشو

 ثیح مهردب ًالطر نیرشع يواسي ام یرتشا اذإ ام فالخب

 هرمأي ملو ةرشع ءارشب) :م ليكولا رمآ لكوملا نأ يآ :ش (هرمأ هنأ :-هللا همحر- ةفينح يبألو) م

 :ش (لكوملا ىلع ةرشعلا ءارشو) :م ليكولا ىلع ةدايزلا ءارش يأ :ش (هيلع اهؤارش ذفنيف ةدايزلا ءارشب

 . هب هرمأ اميف هفلاخ هنأل « لكوملا ىلع اهب ليكولا رمأ يتلا ةرشعلا ءارش ذفنيو يأ

 ًادصق ال نيرشعلل ًانمض تبثت ةرشعلا نأل « كلذ نم ءيش رمآلا مزلي ال نأ بجي : ليق نإف

 لاق اذإ امك ء-هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ىلع زوجي ال اذه لثمو « ًادصق ةرشع ءارشب هلكو دقو

 مل نمضتملاو «ثالثلا نمض يف اهتوبشل ةدحاو عقي ال : ًاثالث اهقلطف ةدحاو يتآرما قلط : لجرلا

 . هلًاعبت ًاضيآ هنمض يف ام تبثي الف «ليكوتلا مدعل تبثي

 اهو ‹ ينمض ةدحاولا عوقو قالطلا ةلأسم يف نأب :-هللا همحر - نيدلا ديمح هنع باجاف

 هنمض يف ام اذكف . هب رمألا مدعل حصي مل هنمضت امو « هنمضت ام نمض يف الإ عقي ال كلذك وه

 ققحتي الف « عيبملا ءازجأ ىلع عزوتت نمشلا ءازجأ نأل يدصق لكف « هيف نحن اميف امأو

 نییوره هل یرتشاف ًایورهًابوث هل يرتشي نأ هرمآ اذإ نأب لکشی لیق ناف « ءارشلا يف نمضتلا
 -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع لكوملا ىلع امهنم دحاو عيب ذفني ال ةرشع يواسي دحاو لك « ةرشعب

 . «ىقتنملا» نع ًالقان (ةريخذلا »يف هركذ

 الو لاشمألا تاوذ نم محللا لعجي اذه نم: -هللا همحر- «ةياهنلا» بحاص باجأو

 نأ ليكولل ناك ذئنيحو « هيف انمالكو ةدحاو ةفصو دحاو سنج نم تناك اذإ اهتميق يف توافت

 ةميقلا يف ايواست نإو نابوثلاو ميقلا تاوذ نم هنإف « بوثلا فالخب ءاش ةرشع يأ لكوملل لعجي

 ذفني الف ءًالوهجم تبشف «لكوملا قح نيعيال كلذو نظلاو رزحلاب كلذ فرعي نكل

 . یھتنا ‹هیلع

 بحاص راتخم وهو لاثمألا تاوذ نم محللا لعج نم لوق ىلعالإ ءيش ال اذه : تلق

 . -هللا همحر- « طرحملا»

 ليكوتب هيف عزانتملا -هللا همحر- فسوي يبآ ليشمت نع بواج :ش (هب دهشتسا ام فالخب) م

 ةدايزلا نأل يآ :ش (هل نوكتف لكلا كلم لدب كانه ةدايزلا نأل) :م نيفلأب هعيبو فلاب دبعلا عيب

 عب :لاق ولاذهلو . هنذإ ريغب الو لكوملا نذإب الإ ليكولا هقحتسي نأ زوجي الف رمألا كلم ضوع

 ثيح مهردب ًالطر نيرشع يواسي ام ىرتشا اذإ ام فالخب) :م ؛ زوجي ال كل هنمث نأ ىلع اذه يبوث

۲4٦ 



 . رمألا دوصقم لصحي ملف لوزهم اذهو نيمسلا لوانتي رمألا نأل ؛ عامجإلاب هسفنل ايرتشم ريصي

 ثيح رمألا ريرغت ىلإ يدؤي هنأل « هسفنل هيرتشي نأ هل سيلف « هنیعب ءيش ءارشب هلکو ولو : لاق

 نمثلا ناك ولف . لك ولا نم رضحم الإ ليق ام ىلع هكلمي الف هسفن لزع هيف نألو « هيلع دمتعا

 هئارشب ًالیکو لکو وأ ‹ دوقنلا ریغب یرتشاف یمسم نکی مل وأ ‹ هسنج فالخب یرتشاف یمسم
 ذفنيف رمآلا رمأ فلاخ هنأل هوجولا هذه يف لوألا ليكولل كلما تبثي بئاغ وهو يناثلا ىرتشاف

 ؛ لوألا لكوملا ىلع ذفن لوألا ليكولا ةرضحب يناثلا ىرتشا ولو . هيلع

 محللا يأ :ش (نيمسلا لوانتي رمألا نأل) :م ةفلاخملا دوجول :ش (عامجإلاب هسفنل ايرتشم ريصي

 هل نوكي الف :ش (رمألا دوصقم لصحي ملف لوزهم) :م هارتشا يذلا اذهو يأ :ش (اذهو) :م نيمسلا

 هیرتشی نآ هل سيلف« هنیعب ءيش ءارشب هلکو ولو) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 يف يأ :ش (هيف نألو) :م زوجي ال كلذو :ش (هيلع دمتعا ثيح رمألا ريرغت ىلإ يدؤي هنأل هسفنل

 قافولاب ال فالخل اب نوکی هلزع نأل :ش (هکلمب الف) :م ةلاكولا نع :ش (هسفن لزع) :م هسفنل هئارش

 . هبيغي الف هلکو نم روضحب الإ يأ :ش (لک و ملا نم رضحمب ال]) :م

 هسقنل ءارشلاب ليكولا حرصو ًارضاح ناك نإف « اًبئاغ لكوملا ناك اذإاذه : «ةمتتلا» يف لاق

 ةأرما حاكنب ليكولا فالخب هسفن ىلع ءارشلا ذفنف « رمآلا رمأ فلاح هنأل هسفنل ايرتشم ريصي

 تحت لخاد ريغ ليكولا هب ىتآ يذلا حاكنلا نأ امهنيب قرفلاو « حصي هسفنب هسفنل اهجوزت اهنيعب
 حاكنلاب ليكولا نإف « هسفن ىلإ فاضم حاكنب ىتأ دقو « هيلإ فاضم حاكنب هرمأ رمآلاذإ« رمألا

 تحت لخد اب ىتآ دقف ‹ رمألا ىلإًافاضم ال ًاقلطم ءارشلاب رومأم ءارشلا يفو « لكوملا ىلإ هفيضي
 ٠ . هلكومل عقيف ةلاكولا

 ةلأسم ىلع ًاعيرفت فنصملا ركذ ءهجوأ ةثالث رخآلا ىلإ :ش (ىمسم نمللا ناك ولف) :م

 فالخب یرتشاف) :م یمسم نمثب ءارشلاب هلکو ينعي یمسم نمثلا ناک ولف هلوق وه یلوألا يرودقلا

 هجولا « ريناندب هسنج فالخب یرتشاف مهارد یمس ناب «یمسملا سنج فالخب يآ :ش ( هسنج

 هجولا <« تانوزوملاو تاليكملا يهو :ش (دوقنلا ريغب ىرتشاف ىمسم نكي مل وأ) :م هلوق وه : يناثلا

 ىرتشاف يأ :ش (يناثلا ىرتشاف هئارشب ًالیکو) :م لکو ليکولا يآ :ش (لكو وأ) :م هلوق وه ثلاثلا

 :م بئاغ لوألا ليكولا نأ لاحلاو يأ :ش (بئاغ) :م ليكولا ليكو :ش (وهو) :م يناثلا ليكولا

 :م ةروكذملا ةثالثلا :ش (هوجولا هذه يف) :م يناثلا ليكولا لكومل يأ :ش (لوألا ليك ولل كلم لا تبثي)»

 هلكو يذلا ليكولا رمأ فلاخ لكو يذلا ليكولا نأل يأ :ش (هيلع ذفنيف رمآلا رمأ فلاخ هنأل)

 . يناثلا ليكولا يأ :ش (يناثلا ىرتشا ولو) :م هرخآ ىلإ . . ىمسم نمشب ءيش ءارشب

 ىرتشا ولو : خسنلا ضعب يفو « لوألا ليكولل كلملا تبشي :ش (لوألا ليكولا ةرضحب) :م
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 وهف دبع یرتشاف هنیع ریغب دبع ءارشب هلکو نإو : لاق . اًفلاخم نکی ملف هیآر هرضح هنأل

 : - هنع هللا يضر - لاق . لكىملا لاب هيرتشي وأ لكوملل ءارشلا تيون :لوقي نأ الإ ٠ ليكولل

 وآ هلوقب يدنع دارملا وهو رمآلل ناك رمآلا مهارد ىلإ دقعلا فاضأ نإ « هوجو ىلع ةلأسملا هذه

 نإو. قلطم وهو عامجإلاب اذهو «اًتالخو ًاليصفت هيف نأل هلام نم دقنلا نود لك ولا لامب هيرتشي

 اعرش هل لحي ام ىلع هلا المح هسفنل ناک هسفن مهارد یل هفاضآ

 ناف. :ش (افلاخم نكي ملف هيأر هرضح هنأل؛ لوألا لكوملا ىلع ذفن) :م لوألا ليكولا ةرضحب يناثلا

 ةرضحب قتعأو يناغلا ليكولا قلطف « رخل قاتع وأ قالطب ليكولا لكوأ ول اب اذه لكشي : ليق

 لوسر قاتعلاو قالطلاب ليكولا نإ : انلق . (ةمتتلا»و «ةريخذلا» ىف هركذ . عقیال < ‹ لوألا ليكولا

 كلاملا ةلزنمب هلعجو « ليكولا ىلإ يأرلا ضيوفت ليكوتلا نأل « رذعتم ةلاكولا ةقيقحب لمعلا نأل

 درغملا قاتعلاو درغملا قالطلاو يأرلا ىلإ هيف جاتحي اميف ققحتي اغإ «ليكولا ىلإ يآرلا ضيوفتو «
 ةلاكولا نأل ةلاسرلا نع ًازاجم اهانلعج ةلاكولا ةقيقحب لمعلا رذعت املف «يأرلا ىلإ جاتحي ال

 «رمآلا نم ةرابعلا لقني ًارومأم رومأملا راصف لسرملا ةرابع لقني لوسرلاو «ةلاسرلا ىنعم نمضتت

 . ةريخذلا» يف اذك « ةلاكولا ةقيقحب لمعيف يأرلا ىلإ هيف جاتحي اميف هريغو عيبلا امأ

 ادبع یرتشاف هنیع ریغب دبع ءارشب هلکو نو ) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يرودقلا ظفل هلك اذه :ش ( لك ىلا لاب هيرتشي وأ لكوملل ءارشلا تيون :لوقي نأ الإ «ليكولل وهف

 . -هللا امهمحر- فنصملاو

 نإ) :م :هلوقب لوألا هجولا ىلإ راشأ :ش ( هوجو ىلع ةلاسملا هذه : - هنع هللا يضر - لاق ) م

 :م -هللا همحر- فنصملا لاقو :ش ( رمآلل ناك رمآلا مهارد ىلإ دقعلا ) :م ليكولا يأ :ش ( فاضأ

 (لكوملا لاب هيرتشي وأ : هلوق وهو يدنع يرودقلا لوق نم دارملا نأ ىنعمب :ش ( يدنع دارملا وهو)

 ءارشلا دعب دقنلا يف يأ :ش ( هيف نأل هلام نم دقنلا نود لك ولا لاب هيرتشي وأ ) :م هلوقب هيلإ راشأ

 :م اًقافتا دقنلا مكحب بذاكتلا يفف قفاوتلاو بذاكتلا ةروص هب دارأ :ش ( اليصفت ) :م اًقلطم

 امهمحر-دمحم دنعو فسوي يبأ دنع دقنلا مكحب ةينلا مدع ىلع قفاوتلا يف يأ :ش ( اًقالخو)

 يرودقلا هركذ يذلا يأ :ش ( عامجإلاب اذهو ) :م اح ورشم هنايب يتأي ام ىلع ليكولل وه -هللا

 ال قلطم يرودقلا هركذ يذلا يأ :ش ( قلطم وهو ) :م لكوملا لاب ىرتشا اذإ قافتالاب-هللا همحر-

 . هيف لیصفت

 ىلإ دقعلا ليكولا فصن يأ :ش ( هسفن مهارد ىلإ هفاضأ نإو ) :م : هلوق وه : يناثلا هجولاو
 ىلع ) :م ليكولا لاحل يأ :ش ( هلال المح ) :م هل دقعلا عقي ينعي :ش ( هسفنل ناك ) :م هسفنل مهارد

 اًعقاو ناك هل عقي ملول هنأل هل عقي رمآلا مهارد ىلإ دقعلا فاضأ امل هنأل :ش ( اعرش هل لحي ام

 . لیكولل
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 هفاضأ نإو «افرعو اعرش ركنتسم ريغ مهارد ىلإ دقعلا ةفاضإب هسفنل ءارشلا ذإ « ةداع هلعفي وأ

 هسفنل لمعي نأ هل نأل؛ هسفنلف هسفنل اهاون نإو « رمآلل وهف رمآلل اهاون نإف ةقلطم مهارد ىلإ

 ىلع ةرهاظ ةلالد هنأل عامجإلاب دقنلا مكحي ةينلا يف ابذاكت نإو . ليكوتلا اذه يف رمآلل لمعيو

 نأل ؛ دقاعلل وه :- هللا همحر - دمحم لاق . ةينلا هرضحت مل هنأ ىلع اقفاوت نإو ء انركذ م

 همحر - فسوي يبأ دنعو . تبثي ملو هريغل هلعج تبث اذإ الإ هسفنل لمعي دحاو لك نأ لصألا

  اًفوقوم ىقبيف ‹ نيهجولا لمتحي اًقلطم هعقوأ ام نأل هيف دقنلا مكحي :- هللا

 :ش ( ةداع هلعفي وأ ) :م اعرش لحي ال وهو ‹ رمآلا مهاردل ابصاغ ناك ليكولل دقعلا عقو ناك اذإو

 عقي هنإف مهارد ىلإ اًقاضم ناك اذإ ءارشلا نأب ترج ةداعلا نأ ينعي « «هل لحي هلوق ىلع فطع

 ريغ مهارد ىلإ دقعلا ةفاضإب هسفنل ) :م ءارشلا نأل يأ :ش ( ءارشلا ذإ ) :م «مهاردلا بحاصل ءارشلا

 ءافولا ره لصألا نأل :ش ( اًقرعو) :م صنلاب دهعلا دنع ءافولا ره لصألا نأل :ش ( اًعرش ركنتسم

 . ةداعلاب

 ينعي :ش ( ةقلطم مهارد ىلإ ) :م دقعلا يأ :ش ( هفاضأ نإو ) م: هلوق وه :ثلاثلا هجولاو

 ةين ىون نإف يأ :ش ( اهاون نإف ) :م : هلوقب هيلإ راشأ ليصفت هيفف دحأ مهارد ىلإ ةفاضإ ريغ نم

 يأ :ش ( هل نأل ) :م هسفنل ناكف يأ :ش ( هسفنلف هسفنل اهاون نإو ءرمآلل وهف رمآلل ) :م ءارشلا

 هنيع ريغب دبع ءارشب ليكوتلا يف يأ« :ش ( ليكوتلا اذه يف رمآلل لمعيو هسفنل لمعي نأ) :م ليكولل

 . ةربتعم هتين تناكف « نيعم ريغ هب رومأملا نأل ‹ ةلاكو ه ريغب لمعيو ‹ ةلاصأ هسفنل هيف لمعيف

 لاق نب :ش ( ةبنلا يف ) :م ليكولاو لكوملا يأ :ش ( ابذاكت نإو ) :م : هلوق وه : عبارلا هجولاو

 نم لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( دقنلا مكحي ) :م يسفنل هتيرتشا : ليكولا لاقو يل هتيرتشا : لكوما

 :م دقنلا ميكحت نأل يأ« :ش ( هنأل عامجإلاب ) :م هل وهف هلام نم نمثلا دقن نم يأف « ميكحتلا

 . اعرش هل لحي ام ىلع هلالحل المح : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انركذ ام ىلع ةرهاظ ةلالد)

 هرضحت مل ) :م ليكولا نأ ىلع يأ :ش ( هنأ ىلع ) :م ليكولاو لكوملا يأ :ش ( اقفاوت نإو ) :م

 . -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ نيب فالتخا هيفف :ش ( ةيتلا

 ( هلعج تبث اذإ الإ هسفنل لمعي دحاو لك نأ لصألا نأل؛ دقاعلل وه: -هللا همحر- دمحم لاق ) :م

 نأل هيف دقنلا مكحب -هللا همحر- فسوي يبأ دنعو ) :م :ش ( تبثي ملو هريغل ) :م لمعلا لعج يأ :ش

 . ةين نييعت ريغ نم ينعي :ش ( اًقلطم هعقوأ ام

 اًقوقوم ىقبيف ) :م ليكولل هعوقوو لكوملل ءارشلا عوقو امهب دار :ش ( نيهجولا لمتحي ) :م
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 . رمآلل ةينلا لمتحي امهقداصت عم نألو ‹ هبحاصل لمتحملا كلذ لعف دقف دقن نيلاملا يأ نمف

 ىلع ماعطلا يف مالسإلاب ليكو تلاو بذاكتلا ةلاح يف امك حالصلا ىلع هلاح لمح هانلق اميفو

 :رمآلا لاقو ‹ يدنع تامو تلعف دق :لاقف « فلاب دبع ءارشب الجر رمآ نمو :لاق . هوجولا هذه

 ‹ رومأملا لوق لوقلاف ‹ فلألا هيلإ عفد ناك نإف . رمآلا لوق لوقلاف « كسفنل هتيرتشا

 هرضحي مل هنأ ىلع ينعي :ش ( امهقداصت عم نألو ءهبحاصل لمتحملا كلذ لعف دقف دقن نيلاملا يأ نمف

 . هبسن مث رمآلا ىون نوكي نأ لامتحال :ش ( رمآلل ةينلا لمتحي ) :مةينلا

 ىلع ) :م ليكولا لاح لمح يأ :ش ( هلاح لمح ) :م دقنلا ميكحت يف يأ :ش ( هانلق اميفو ) :م

 ةلاح يف امك ) :م رمآلا لام نم دقنلا ريدقت ىلع ابصاغ ليكولا نوكي ال نأ وهو :ش ( حالصلا
 . حالصلا ىلع ليكولا ىلع ليكولا لاح لجأل دقنلا هلمحب :ش ( بذاكتلا

 ىلإ ليكولا هفاضأ نإو هل ءارشلا عقي رمآلا مهارد ىلإ دقعلا فاضأ اذإ متلق فيك : تلق نإف

 ةفاضإلا تناكف ءاندنع خوسفلاو دوقعلا يف نانيعتي ال ريناندلاو . هل ءارشلا عقي هسفن مهارد

 . ؟ ءاوس ةفاضإلا مدعو

 همحر-فنصملا حرص هبو « تالاكولا يف نيعتت لب « اًقلطم نيعتت ال اهنإ ملسن ال : تلق

 ءاش نإ همامت نايب ءيجيسو :-هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ليلعت يف لصفلا اذه رخاوأ يف-هللا

 ‹ ةلاحم ال ةقحتسم ىه نوكي هجو ىلع اهنيعب ءارشلا قلعت اهنييعتب ديري ال « لوقن وأ « ىلاعت هللا

 ةلاكولا تلطب ءارشلا لبق تكله اذإ ىتح « اهب ةلاكولا تددعت اذإف « هب ةلاكولا دييقت ديري لب
 هذه ىلع ماعطلا يف مالسإلاب ليكوتلاو ) :م . هنم دقعلا عوقول ةنيعم امهدحأ ىلإ ةفاضإلا تحلصو

 ىلإ دقعلا ملسلاب ليكولا فاضأ نإف « ءارشلاب ليكولا يف ةروكذملا هوجولا ىلع يآ :ش ( هوجولا
 ريغ نم اًقلطم هدقع نإو « هل ناك هسفنل مهارد ىلإ هفاضأ نإو « هل ملسلا ناك «رمآلا مهارد

 مكحب ابذاكت نإو ‹ هسفنل ىون نإو هل ناك لكوملل ملسلا ئون نإف « دحأ مهارد ىلإ ةفاضإ

 وبأ لاقو-هللا همحر- دمحم دنع ليكولل ملسلا ناك ةينلا هرضحي مل هنأ ىلع اقفاوت نإو ءدقنلا

 . هل دقعلاف دقن امهيآ مهارد نعف دقنلا مكحي : - هللا همحر-فسوي

 دبع ءارشب ًالجر رمأ نمو ):م :(ريغصلا عماجل ا يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ملاذإ اذه :ش ( رمآلا لوق لوقلاف كسفنل هتيرتشا :رمآلا لاقو ‹ يدنع تامو تلعف دق :لاقف « فلاب

 ‹ ةياور يف-هللا همحر- دمحأو هجو يف-هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو « هل لوقلاف نمشلا عفدي

 . رومأملل لوقلا: رخآ هجو يف الاقو

 فالح الب :ش ( رومأملا لوق لوقلاف فلألا ) :م ليكولا ىلإ يأ :ش ( هيلإ عفد ناك نإف ) :م



 ‹ ركني وهو رمآلا ىلع نمثلاب عوجرلا وهو « هفانئتسا كلم ال امع ربخأ لوألا هجولا يف نأل

 ناك ولو «هلوق لبقيف ةنامألا ةدهع نع جورخلا ديري نيمأ وه يناثلا هجولا يفو . ركنملل لوقلاو

 . ادوقنم نكي مل نإو ‹ نيمأ هنأل رومأملل لوقلاف « اًدوقنم نمثلا ناك نإ افلتخا نيح اًيح دبعلا

 يف مهتي الف ءارشلا فانئتسا كلم هنأل؛ - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأ دنع كلذكف

 . هسفنل هارتشا نأب ةمهن عضوم هنأل رمآلل لوقلا: - هللا همحر - ةفينح يبأ نعو « هنع رابخإلا

 هلوق لبقيف ‹ هيف نيمأ هنأل ادوقنم نمثلا ناك اذإ ام فالخب « رمآلا اهمزلا ةرساخ ةقفصلا ىأر اذإف

 ‹ يح دبعلاو افلتخا مث هنيعب دبع ءارشب هرم ناک نإو . انهه هدي يف نمل الو ‹ كلذل اعبت

 ( هفانفتسا كلي ال امع ربخأ ) :م هيف نمثلا عفدي مل يذلا هجولا وهو :ش ( لوألا هجولا يف نأل ) :م

 يف هءاشنإ كلي ال امع ربخأ نمو «تيم دبعلا ذإ « دقعلا ءاشنإ يأ « هئاشنإ ىلع ردقي يأ :ش

 هءاشنإ كلي هنأل قدصي هنإف ةيقاب ةدعلا تناك نإ تعجار لاق ولامك « هل لوقلا نوكي ال لاحلا

 نأل دقعلا وهو : لقي ملامغنإو :ش ( نمللاب رمآلا ىلع عوجرلا وهو ) :مانهاهاذك . الفالإو

 زئاج وهو ببسملا دارأو ببسلا ركذ هنأكف رمآلا ىلع نمثلاب عوجرلا دقعلا ركذ نم ليكولا دوصقم

 . (ركنملل لوقلاو ركني):م رمآلا يأ :ش (وهو) :م رمآلا لجأل ءارشلاب صتخم نملاب عوجرلا نأل

 ديري نيمأ ) :م ليكولل يأ :ش ( وه ) :م هيف نمشلا عفد يذلا وهو :ش ( يناثلا هجولا يفو ) :م

 لاقف :ش ( افلتخا نيح اًيح دبعلا ناك ولو ) :م نيمأ هنأل :ش ( هلوق لبقيف ةنامألا ةدهع نع جورخلا

 نيمأ هنأل روماملل لوقلاف ادوقنم نمثلا ناك نإ ) :م كسفنل هتيرتشا رمآلا لاقو « كل هتيرتشا رومأملل

 :ش ( كلذكف ادوقنم ) :م نمشلا يأ :ش ( نكي مل نإو ) :م لاحلل هؤاشنإ كلي امع ربخأو :ش (

 يف مهتي الف ءارشلا فانئتسا كلي هنأل -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ دنع ) :م رومأل لوقلا

 .(هنع رابخإلا

 هسفنل هارتشا اجبر هنأل :ش ( ةمهت عضوم هنأل رمآلل لوقلا :-هللا همحر- ةفينح يبأ نعو ) :م

 نيب فراعتم هلثمو ةقفصلا ةراسخل رمآلا همزلي نأ دارأ هقفاوي مل املف « هبعي مل وأ اًبيع هب دجوو

 ىأر اذإف هسفنل هارتشا ناب ) :م هلوق ىنعم لصاح اذهو « ةمهتلا هذهل هلوق لبقي الف « ءالكولا

 . رمآلا ةقفصلا مزلأ يأ :ش ( رمآلا اهمزلأ ةرساخ ةقفصلا

 لوق لبقي يأ :ش ( كلذل اًعبت هلوق لبقيف هيف نيمأ هنأل ادوقنم نمشلا ناك اذإ ام فالخب ) :م

 فلألا يه يتلا ةنامألا ةدهع نع ليكولا جورخل اًعبت يدنع تامو ادبع كل تيرتشا :ليكولا

 عوبتملا دجوي ملف دوقنم ريغ نمشلاو اًيح دبعلا ناك اذإ يأ :ش ( انهه هدي يف نمث الو ) :م ةدوقنمل ا

 ةدهع نع ليكولا جورخل ةيعبتلا قيرطب هلوق لوبق وهو عيبلا دجوي الف « اًتيمأ ليكولا نوك وهو
 لاق نآب :ش ( افلتخا مث هنيعب دبع ءارشب هرمأ ناک نإو ) :م . انه اه هلوق لبقي ال كلذكف « ةنامألا

 دبعلا نأ لاحلاو يأ :ش ( يح دبعلاو ) :م كل هتيرتشا لب : رومأملا لاقو «كسفنل هتيرتشا :رمآلا
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 كلمي امع ربخأ هنأل ؛ عامجإلاب اذهو ‹ دوقنم ريغ وأ ادوقنم نمثلا ناك ءاوس رومأملل لوقلاف

 يف نمثلا كلذ لثمب هسفنل هءارش كلي ال هنيعب ءيش ءارشب ليك ولا نأل « هيف ةمهت الو هفانئتسا

 لاق نمو . - هللا همحر - ةفينح ىبأل هانركذ ام ىلع نيعملا ريغ فالخب . رم ام ىلع هتبيغ لاح

 هترمآ انآ : لاقو نالف ءاج مث« هرما نالف نوكي نأ رکنآ مث هعابف ‹ نالفل دبعلا اذه ينعب :رخآل

 نإف ‹ قحاللا راكنإلا هعفني الف ء هنع ةلاكولاب هنم رارقإ قباسلا هلوق نال « هذخاي اًتالف نإف « كلذب

 . هدرب دتري رارقإلا نال هل كلذ نكي مل هرمآ مل نالف : لاق

 كلي امع ربخأ هنأل ؛عامجإلاب اذهو«دوقنم ريغ وأ ادوقنم نمللا ناك ءاوس رومأملل لوقلاف ) :م يح

 ضعب هلاق اذكه -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ىلع :ش ( هيف ةمهت الو) :م امهلوق ىلع :ش (هفانئتسا

 . نيحراشلا

 همحر-ةفينح يبأ ليلد عومجملا نأل قيقحتلا نع ديعب اذه :-هللا همحر- يزارتألا لاقو

 . جيرختلا فالتخا عم ةقفتم ةلأسملا نأل هيف دعب ال: تلق

 ليكولا نأل ) :م لكلا لوق هفانئتسا كلي ال هلوق عقي نأ نكيو-هللا همحر- يكاكلا لاقو

 ديق لكوملا ةبيغ لاح يف يأ :ش ( هتبيغ لاح يف نمثلا كلذ لشمب هسفنل هءارش كلم ال هنيعب ءيش ءارشب

 ولو هلوقب ةحفص لبق ركذ ام ىلإ هب راشأ :ش ( رم ام ىلع ) :م كلي لكوملا ةرضح لاح يف ذإ هب

 . هسفنل هیرتشی نأ هل سيلف هنیعب ء يش ءارشب هلکو

 يبأل هانركذ ام ىلع ) :م نيعم ريغ دبعلا ناك اذإ ام فالخب يأ :ش ( نيعملا ريغ فالخب ) :م
 هنأل هلوق وهو طوطخ لبق-هللا همحر- ةفينح ىبأ ليلد ىلإ هب راشأ :ش (-هللا همح ر - ةفينح

 . ةمهتلا عضوم

 :لاقو نالف ءاج مث ‹ هرمآ نالف نوکی نأ رکنآ مٹ هعابف ‹ نالفل دبعلا اذه ينعب :رخآل لاق نمو ) :م

 لجأل يأ ‹ نالفل : هلوق ؛ريغصلا عماجلا» لئاسم نم اذه :ش ( هذخاي اًتالف نإف « كلذب هترمأ انأ

 رمآ رقملا ركنأ مث دبعلا بحاص هعابف « هلجأل دبعلا اذه يرتشأ نأ ينرمأ اًتالف نأ ينعي « نالف

 االف نإف هلوق لاحلل عيبلا دقعني ‹ يسفنل هتيرتشا لب ينرمأ اًتالف نكي مل لاقو ءارشلا دعب نالف

 اذه :هلوق ىنعم وهو قباسلا يرتشملا لوق يأ :ش ( قباسلا هلوق نأل ) :م هذخآ ةيالو هل ينعي هذخأي

 لوقالو ‹ ضقانم هنأل كلذ دعب :ش (قحاللا راكنإلا هعفني الف هنع ةلاكولاب هنم رارقإ ) :م دبعلا

 ( رارقإلا نأل ) :م ليبس دبعلا ىلع نالفل يأ :ش ( هل كلذ نكي مل هرمآ مل نالف :لاق نإف ) :م
 هعفني مل كلذ دعب هقيدصت ىلإ داع اذإف « هل رقملا درب يأ :ش ( هدرب دتري ) :م رقملا رارقإ نأل يأ :ش
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 نمك « يطاعتلاب ايرتشم راص هنأل ةدهعلا هيلعو « هنع اعيب نوكيف هل يرتشملا هملسي نأ الإ : لاق

 هجو ىلع ميلستلا نأ ىلع ةلاسملا تلدو هل ىرتشملا هملس مث همزل ىتح هرمأ ريغب هريغل ىرتشا

 مامتتسال سيسخلاو سيفنلا يف ققحتي وهو نمشلا دقن دجوي مل نإو ‹ يطاعتلل يفكب عيبلا

  .بابلا يف ربتعملا وهو يضارتلا

 . يرتشملل ءارشلا مزلو هقيدصت هل حصي ملف « رارقإلا ىفتنا نيح داع هنأل

 عماجملا» لئاسم نم ةلأسملا نأل «-هللا همحر- دمحم هلئاق نأ رهاظلاف:ش (: لاق ) :م

 يف الإ هل نکي مل يأ « هل نکي مل :هلوق نم اءانشتسا :ش ( هل يرتشملا هملسي نأ الإ ) :م ريغصلا

 مل « هرمآ مل هلوق دعب ترم لاق ول اًنالف نأل « هيلإ ميلستلا ةروص ركذ امنإو « هيلإ ميلستلا ةروص

 ءارلا رسكب يرتشملا ىور ‹ يرتشملا هملسي نأ الإ هلوقو « يرتشملل دبعلا نوكي لب كلذ ربتعي
 اًفوذحم يناثلا لوعفملا نوكيو « هلجأل يأ هل هلوقو ًالعاف يرتشملا نوكي رسكلا ىلعف « اهحتفو

 نوكي حتفلا ىلعو « هيلإ نالف لجأل هارتشا يذلا دبعلا يلوضفلا هملسي نأ الإ يأ « هيلإ وهو

 يلوضفلا ملسي الأ يأ « رمضم لعافلاو « نالف وهو رجلا فرح نودب اًيناثًالوعفم هل يرتشملا
 نالف ىلع يأ :ش ( ةدهعلا هيلعو ) :م أدتبم :ش ( هنع اًعيب نوكيف) :م نالف وهو هل يرتشملا ىلإ دبعلا

 . نمثلا ميلستب ذخألا ةدهع يأ « ةدهعلا رمآلا

 ىلع ذخألل ةدهعلا تناك « يطاعتلاب عيب امهنيب دقعنا امل ينعي :-هللا همحر- يزارتألا لاقو

 نم موهفملا وهو-هللا همحر-يودزبلا مالسإلا رخفو ‹ ناخ يضاق نيدلا رخف هرسف اذك يرتشملا

 . -هللا همحر- دمحم مالك

 (همزل ىتح هرمأ ريغب هريغل ىرتشا نمک يطاعتلاب ايرتشم راص ) :م ذخآلا نأل يآ :ش ( هنأل ) :م

 . ءارلا حتفب :ش ( هل يرتشملا هملس مث ) :م يرتشملا مزل يأ :ش

 ىلإ دبعلا يرتشملا ملسي ينعي « لكوملا قحب هل ةرابع هل يرتشملا نوكي : ةعيرشلا جات لاق

 يطاعتلل يفكي عيبلا هجو ىلع ميلستلا نأ ىلع ) :م ةروكذملا ةلأسملا يأ « :ش ( ةلاسملا تلدو ) :م لكوملا

 . ( نمثلا دقن دجوي مل نإو

 عيب نآ اذهب تبث : « ريغصلا عماج لا حورش يف هريغو ء-هللا همحر- مالسإلا رخف لاق :ش

 الب ًاذخأ ناك نإو كيلمتلاو عيبلا ةهج ىلع ميلستلاب دقعني دقف ءءاطعإو ذخأب نوكي امك يطاعتلا

 . سانلا ةداعك ءاطعإ

 سيسخ نم ينعي :ش ( سيسخلاو سيفنلا يف ) :م يطاعتلاب عيبلا يأ :ش ( ققحعي وهو ) :م

 :ش ( بابلا يف ) :م ربتعملا وه يضارتلا يأ :ش ( ربتعملا وهو يضارتلا مامتتسال ) :م اهسيفنو ءايشألا

 يخركلا هلوقي امل فالخ سيسخلاو سيفنلا يف عيبلا دقعنا يضارتلا دجو الو « عيبلا باب يف يأ
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 ‹ زاج امهدحأ هل یرتشاف « اًنمث امهل مسی ملو امهنایعاب نیدبع هل يرتشی نأ الجر رمآ نمو: لاق

 نباغتي ال اميف الإ عيبلا يف امهنيب عمحلا قفتي ال دقو « هقالطإ ىلع يرجيف قلطم ليكو تلا نأل

 امهتميقو فلألاب امهيرتشي نأب هرمأ ولو . عامجإلاب هلك اذهو ءارشلاب ليكون هنأل هيف سانلا
 رثكأب ىرتشا نإف زاج لقأ وأ ةئامسمخب امهدحأ ىرتشا نإ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنعف .ءاوس

 لك ءارشب ارمأ ناكف ةلالد نيفصن امهنيب مسقيف « ءاوس امهتميقو امهب فلألا لباق هنأل رمآلا مزلي

 ‹ رش ىلإ ةدايزلابو ريخ ىلإ ةفلاخم اهنم لقأبو ةقفاوم اهب ءارشلا مث « ةئامسمخب امهنم دحاو

 نأل « اًناسحتسا امصتخي نأ لبق فلألا ةيقبب يقابلا يرتشي نأ الإ زوجي الف ترثك وأ ةدايزلا تلق

 الإ ماسقنالا تبث امو فلألاب نيدبعلا ليصحت وهو هب حرصملا هضرغ لصح دقو مئاق لوألا ءارش
 . اهقوفي حيرصلاو  ةلالد

 . ةسيسخلا ءايشألا يف الإ دقعني ال يطاعتلا عيب نأ -هللا همحر-

 هل يرتشي نأ ًالجر رمآ نمو ) :م «ریغصلا عماجل ا» يف هل -هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( هقالطإ ىلع يرجيف قلطم ليكوتلا نال زاج امهدحأ یرتشاف اًتمث امھل مسی ملو امھنایعاب نیدبع

 :م نيدبعلا نيب يأ :ش ( امهنيب عمجلا قفتي ال دقو ) :م نيعمتجم وأ نيقرفتم امهئارش ديق نع ينعي
 لمتحي ال وهو :ش ( ءارشلاب ليكوت هنأل ) :م زوجي ال هنإف :ش ( هيف سانلا نباغتي ال اميف الإ عيبلا يف )

 . عيبلاب لكو اذإ امع زارتحا وهو باحصألا نيب :ش ( عامجإلاب هلك اذهو ) :م شحافلا نبغلا

 امهدحأ ىرتشا نإ -هللا همحر- ةفينح يبأ دنعف « ءاوس امهتميقو فلأب امهيرتشي ناب هرمآ ولو ) :م

 امهب فلألا لباق) :م رمآلا نأل يآ :ش ( هنأل رمآلا مزلي مل رثكاب ىرتشا نإف « زاج لقأ وأ ةئامسمخب

 نم يأ :ش ( ةلالد نيفصن امهنيب مسقيف ) :م «ءاوس نيدبعلا ةميق نأ لاحلاو يأ :ش ( ءاوس امهتميقو

 لک ءارشب ارمآ ناکف ) :م هتوقل هب لمعي هدوجو دنعو ‹ حيرصلا مدع دنع اهب لمعيف ةلالدلا ثيح

 ريخ ىلإ ةفلاخم اهنم لقابو ةقفاوم ) :م ةئامسمخب يأ :ش ( اهب ءارشلا مث ةئامسمخب امهنم دحاو

 . ءاوس رش ىلإ ةفلاخم يأ :ش ( رش ىلإ ةدايزلابو

 يأ :ش ( امصتخي نأ لبق فلألا ةيقبب يقابلا يرتشي نأ الإ زوجي الف ترثك وأ ةدايزلا تلق ) :م

 راص هنأل رمآلا ىلع ذفني ال سايقلا يف ذإ هب ديق :ش ( اًناسحتسا ) :م ةفلاخملا توبثل ماصتخالا لبق

 هجو -هللا مهمحر-ةثالثلا ةمئألا سايق وهو هيلع ذفنيف فقوتي ال اميف ءارشلاو « اًقلاخم

 رمآلا ضرغ يأ :ش ( هب حرصملا هضرغ لصح دقو مئاق لوألا ءارش نأل ) :م «هلوق وه ناسحتسالا

 يأ :ش ( اهقوفي حيرصلاو ء ةلالد الإ ماسقنالا تبث امو فلألاب نيدبعلا ليصحت وهو ) :م هب حرص يذلا

 نكمآو حيرصلا ءاج اذإو < ةلالدلا قيرطب اتباث ناك ةيوسلاب ماسقنالا ىنعملا لصاح « ةلالدلا قوفي

 . ةلالدلا لطب هب لمعلا
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 نباغتي ام فلألا فصن نم رثكأب امهدحأ ىرتشا نإ : - هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو
 ديقتي هنكل ‹ قلطم ليك وتلا نأل « زاج يقابلا هلثب يرتشي ام فلألا نم يقب دقو هيف سانلا

 ليصحت هنكميل يقابلا اهلثب يرتشي ةيقاب فلألا نم ىقبي نأ دب ال نكلو ء انلق اميف وهو فراعنم اب
 نأل ‹ زاج هارتشاف دبعلا اذه اهب يرتشي نآ هرماف مهرد فلآ رخآ یلع هل نمو : لاق . رمآلا ضرغ

 نإو:لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع زوجي عئابلا نيع ولو « عئابلا نديعت عيبملا نويعت يف
 لام نم تام رمآلا هضبقي نأ لبق هدي يف تامف هارتشاف « هنیع ریغب دبع اهب يرتشی نآ هرمآ

 اذإ رمآلل مزال وه :الاقو . -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو . هل وهف رمآلا هضبق نإو « يرتشملا

 .هيلع ام فرصي وأ هيلع ام ملسي نآ هرمآ اذإ اذه ىلعو « رومألا هضبق

 نباغتي ام فلألا فصن نم رثكأب امهدحأ ىرتشا نإ:-هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبآ لاقو ) :م

 ديقم ريغ ينعي :ش (قلطم ليكوتلا نأل ؛ زاج يقابلا هلثمب يرتشي ام فلألا نم يقب دقو « هيف سانلا

 يأ :ش ( انلق اميف وهو) :م هيف سانلا نباغتي اميف وهو :ش ( فراعتملاب ديقتي هنكل ) :م ةئامسمخبب

 هنكميل يقابلا اهلثب يرتشي ةيقاب فلألا نم ىقبي نأ دب ال نكلو ) :م هيف سانلا نباغتي اميف فراعتملا

 لمتحا :« ريغصلا عماجلا حرش» يف-هللا همحر- ثيللا وبأ هيقفلا لاقو :ش ( رمآلا ضرغ ليصحت

 دارأ اذإ رمآلا ىلع هؤارش زجي مل :لاق اغنإ-هللا همحر- ةفينح ابأ نأل « اهيف فالتحا ال ةلأسملا نآ

 نباغتي يذلا يف الاق -هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأو « اهلثم يف سانلا نباتي ال ةدايز

 فالتخا ةلأسملا يف نوكيال هجولا اذه ىلع تلمح اذإف « رمآلا مزليال هنإ : هلثم يف سانلا

 وأ ًاليلق ةئامسمخ ىلع داز اذإ:-هللا همحر- ةفينح يبأ لوق يف فالتخا ةلأسملا يف نأ لمتحاو

 . ةليلق ةدايزلا تناك اذإ زوجي : امهلوق يفو « رمآلا ىلع زوجي ال اريثك

 مهرد فلأ رخآ ىلع هل نمو ) :م ريغصلا عماجل ا »يف-هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ام ىلع زوجي معئابلا نيع ولو ئابلا نييعت عيبملا نييعت يف نأل ؛ زاج هارتشاف دبعلا اذه اهب يرتشي نأ هرمأف
 نيع اذإ ام فالخبو . اًطوطخ ةرشع دعب هلوقل هركذ ام ىلإ ةراشإ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن

 ىلع يتلا فلألاب يأ :ش ( اهب يرتشي نأ هرمأ نإو :لاق ) :م« ضبقلاب هنع ًاليكو ريصي هنأل مئابلا

 رمآلا هضبق نإو يرتشملا لام نم تام رمآلا هضبقي نأ لبق هدي يف تامف هارتشاف هنيع ريغب دبع ) :م رخآلا

 . (-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو هل وهف

 مزال ) :مدبعلا يأ :ش ( وه ) :م -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ يأ :ش ( الاقو ) :م

 يأ :ش ( رومأملا هضبق اذإ ) :م :-هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا لاق هبو نيهجولا يف :ش (رمآلل

 :م نيدلا هيلع نم رمأ اذإ يأ :ش ( هرمأ اذإ ) :م فالحل ا اذه ىلعو يآ :ش ( اذه ىلعو) :م ليكولا

 نم فرعلا دقع دقعي وأ يأ :ش ( هيلع ام فرصي وأ ) :م ملسلا دقع دقعي يأ :ش ( هيلع ام ملسي نأ)

 اذك يف كيلع يلام فرصأ وأ ملسأ : لاق نأب فرصلا دقع دقعي نم وأ هيلإ ملسي نم نييعت ريغ
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 اًنيع اعیابت ول هنأ یرت الأ ‹ اتیع وأ تناك اتيد تاضواعملا يف نانيعنت ال ريناندلاو مهاردلا نأ :امهل

 ليكوتلا حصيف « ءاوس هيف دييقنلاو قالطإلا راصف ‹ دقعلا لطبي ال نيد ال نأ اقداصت مث نيدب

 ىرت الأ . تالاكولا يف نيعتت اهنأ :- هللا همحر-ةفينح يبألو . هديك ليكولا دي نأل رمآلا مزليو

 ‹ ةلاكولا تلطب نيدلا طقسأ وأ نيعلا كلهتسا مث « اهنم نيدلاب وأ اهنم نيعلاب ةلاكولا ديق ول هنأ

 هضبقب هلك وي نأ ريغ نم نيدلا هيلع نم ريغ نم نيدلا كيلمت اذه ناك تنيعت اذإف

 امهصخ اغإو قافتالاب حص فرصلا دقع هب دقعي نمو هيلإ ملسملا نيع نإو فالتخالا ىلع ناك

 . سلجملا يف ضبقلا طارتشال زوجي ال امهيف ليكوتلا نأ مهوتي ىسع ام عفدل ركذلاب

 يف نانيعتت ال ريناندلاو مهاردلا نأ ) :م -هللا امهمحر -دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل ) :م

 هنأ ىرت الا ) :م هلوقب كلذ حضوأ مث « ةمذلا يف نوكي ال ينعي :ش ( اتيع وأ تناك اًتيد تاضواعملا

 نيعتي مل اذإف نيدلا كلذ لشم بجوو :ش ( دقعلا لطبي ال نيد ال نأ اقداصت مث نيدب اًنيع اعيابت ول

 : لاق نأب :ش ( قالطإلا راصف ) :م: هلوق ىنعم وهو «ءاوس قالطإلاو دييقتلا راص نيدلا مهارد

 دقع يف يأ :ش ( هيف ) :م هيلع ام ىلإ هفاضأ نآب :ش ( دييقتلاو ) :م هيلع ام ىلإ هفضي ملو فلأب
 ليكولا دي نأل رمآلا مزليو ليكوتلا حصيف ) :م كلذك ناك اذإف :ش ( ءاوس ) :م نيدلاب نيعلا مئابت

 وأ ارامح رجآ ولاذكو زوجي هنإف « نيكاسملا ىلع كيلع يلامب قدصت : لاق ول امك راصف :ش (هديك

 راصف امهيلع قفنيو ةبادلا قوسي ادبع ةرجألاب يرتش يوأ ةرجألا نم ةمرملاب رجأتسملا رمأ وأ ةباد
 . اًتيعتم عيبملا وأ عئابلا ناك ول امك اذه

 :ش (ةلاكولا يف نيعتت ) :م ريناندلاو مهاردلا نأ يآ :ش ( اهنأ - هللا همحر- ةفينح يبألو ) :م

 همحر- دمحم هركذ «فالخ الب نيعتت ال ضبقلا لبق امأ ضبقلا دعب نيعتت : مالسإلا خيش لاق

 يآ :ش ( اهنم نيعلاب ةلاكولا ديق ول هنأ ىرت الا ) :م : هلوقب كلذ حضوأ مث «تادايزلا» يف-هللا

 (نيدلا طقسأ وأ نيعلا ) :م ليكولا وأ رمآلا يأ :ش ( كلهتسا مث اھنم نیدلاب وآ ) :م ریناندلاو مهاردلاب

 :ش ( ةلاكولا تلطب) :م هب دبعلا ءارشب ليكوتلا دعب نيدلا نع هأربأ نأب نيدلا طقسأ لكوملا يأ :ش

 ضبق اذإ ءارشلاب ليكولا :«لصألا» نع «سانجألا» يف لقن-هللا همحر- يفطانلا نأ ىرت الأ

 لكوملا ريناند دقن مث اهريغ ريناندب ىرتشاف اًماعط اهب يرتشي نأ هرمأ دقو لكوملا نم ريناندلا

 ىلع لدت ةلأسملا هذه :-هللا همحر-يفطانلا لاق مث «لكوملا ريناندل نماض وهو ليكولل ماعطلاف

 .. ةلاكولا يف نانيعتي ريئاندلاو مهاردلا نأ

 يف نيعتت اهن ليلدلا ةمغت نم وه تالاكولا يف ريناندلاو مهاردلا يأ :ش ( تنيعت اذإف ) :م

 ( هضبقب هلكوي نأ ريغ نم نيدلا هيلع نم ريغ نم نيدلا كيلمت اذه ناك ) :م تنيعت اذإو « تالاكولا
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 الإ کلمی ال ام فرصب ارمآ نوکی وأ« يرتشملا ريغ ىلع نیدب یرتشا اذإ امک زوجی ال كلذو
 هنأل عئابلا نيع اذإ ام فالخب تئش تئش نم كيلع يل ام طعأ :لاق اذإ امك لطاب كلذو «هلبت ضبقلاب

 یلاعت هلل لالا لعج هال قدصنلاب هرمآ اذ ام فالخبو « هکلمتی مث ضبقلا يف هنع ليكو ريصي

 هنم رمآلا هضبق اذإ الإ هلام نم كلهيف روماملا ىلع ءارشلا دفن ليكو تلا حصي مل اذإو . مولعم وهو

 . اًيطاعت عيبلا داقعنال

 ريغ نم نيدلا كيلمت يأ :ش ( زوجي ال كلذو ) :م « ميلستلا ىلع ةردقلا مدعل زوجي ال كلذو :ش

 ورمع ىلع ديزل ناك نب :ش ( يرتشملا ريغ ىلع نيدب ىرتشا اذإ امك ) :م زوجي ال نيدلا هيلع نم
 نوکی وأ ) :م زوجي ال هنإف ررر ىلع هل يذلا نيدلا كاذب تيش رخآ نم ديز یرتشاف نيد الد

 فرصب ): م أرمآ نوکی نأ وا ي ي نا اع نس نل یامان لوق ىلع فطع :ش را

 كلم نيدلا بر ىلاوآ عئابلا a ا ةت نويدلا نأل كلذو «ضبقلا

 «لطاب هل سيل اسم عقدب رسالا يأ :ش ( لطاب كلذو ) :م ضبقلا لبق نئادلا كلي الو نويدملا

 هكليب ال ام فرصب رمآ هنأل لطاب هنإف :ش ( تئش نم كيلع يلام طعأ : لاق اذإ امك ) :م اذه راصو

 . هسفنب نويدملا هراتخي نم ىلإ ضبقلاب الإ رمآلا

 ريصي هنأل ) :م عئابلا نيع لكوملا نيع اذإ ام فالخب يأ :ش ( عئابلا نيع اذإ ام فالخب ) :م

 هكلمتي مث يأ :ش ( هكلمتي مث ) :م «ناكمإلا ردقب هفرصتل اًحيحصت :ش ( ضبقلا يف هنع ًاليكو

 ًالوآ ضبقلاب ًالیکو هلعجب زوجي هنآ يغبني رخآ ىلع نیدب اًئيش یرتشا ول هنأب ضرتعاو ئابلا

 . ريخلا ىلع نمثلا ءادأ وهو طرشب اًعيب هنوكل انه اه زاوجلا مدع نأب : بيجأو « اًتيعم هنوكل

 هال ) م قدصتلاب مالا ىلع امهسایق نع باوج اذه :ش ( قدصتاب هرم اذا فالاخیو )۲

 حصي مل اذإو ) :م ءمولعم وهو ىلاعت هللا ىلإ لاملا جارخإ هنأل :ش ( مولعم وهو ىلاعت هلل لالا لعج

 مل نيعم ريغ دبع ءارشب ليكوتلا نأ ليلدلاب تبث ال ينعي ثحبلا لوأ ىلإ عوجر اذهو :ش ( ليكوتلا
 اذإ الإ هلام نم كلهيف ) :م هدنع كله اذإف :ش ( رومأملا ىلع ءارشلا ذفن ) :م حيحص ريغ هعئاأب ملعي

 امهنيب دقعنا هنع رمآلا هضبق اذإ ينعي يطاعتلا ثيح نم يأ :ش ( اطاعت عييبلا داقعنال هنم رمآلا هضبق

 دوقع يف نانيعتيال ريناندلاو مهاردلا ةدئاف هلام نم ناك هدنع كله نإف « يطاعتلاب عيب

 ال اتيع اتناك اذإ نانيعتي ال امك -هللا امهمحر- يعفاشلاو رفزل اًفالخ اندنع اهخوسفو . تاضواعملا

 ال هل نيد ال هنآ ىلع اقداصت مث ئابلا ىلع هل نیدب اًئيش یرتشا اذإ اذهلو < اتید اتناک اذإ نانیعتی

 يف نانيعتي ريناندلاو مهاردلا ن :«تادايزلا» يف ركذو «نيدلا كلذ لشم بجوو ءارشلا لطبي

 . ميلستلاو ضبقلا لبق ةكرشلاو ةبراضملاو ةيصولاو ةبهلا
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 اهتيرتشا :رمآلا لاقف « اهارتشاف ةيراج اهب يرتشي نأ هرمأو املأ رخآ ىلإ عفد نمو : لاق

 هنأل املأ يواست تناك اذإ هدارمو رومأملا لوق لوقلاف فلاب اهتيرتشا :رومأملا لاقو ‹ ةئامسمخب

 نإف ‹ ركني وهو ةئامسمخ نامض هيلع يعدي رمآلاو ةنامألا ةدهع نع جورخلا ىعدا دقو هيف نيمأ
 ةئامسمخ يواست ةيراج ىرتشا ثيح فلاخ هنأل رمآلا لوق لوقلاف ةئامسمخ يواست تناك

 امآ . رمآلا لوق لوقلاف فلألا هيلإ عفد نكي مل نإو : لاق . نمضيف اًقلأ يواسي ام لوانت رمآلاو

 هانعمف املأ اهتميق تناك نإو . ةفلاخمللف ةئامسمخ اهتميق تناك اذإ

 انخياشم فلتخا :«ريبكلا عماجلا حرش» يف -هللا همحر- يفسنلا نيعملا وبأ خيشلا لاقو

 هلاق ؟ال مأ دوقعلا يف نانيعتي له امهيلإ ةراشإلا دنع امهنأ ريناندلاو مهاردلا يف -هللا مهمحر-

 همحر- مزاح يبأ يضاقلا نع هاكحو « نانيعتيال امهنإ :-هللا همحر- سايدلا رهاط وبأ

 خياشملا ةماع ىلإ-هللا همحر-يعرشلا لهس وبأ خيشلا هبسنو « خلب خياشم رثكأ لوق وهو «-هللا

 . -هللا مهمحر-

 اهعني نأ يرتشمللاذه عم نكلو « تنيعتل هيلإ راشأ اذإ : -هللا همحر- يخركلا لاقو

 يخركلا لوق-هللا همحر- نيعملا وبأ خيشلا رسفو « اهريغ نيبو امهنيب توافتلا مدعل اهريغ عفديو

 يف ناتياور انباحصأ نعو : لاق مث ءابوجو ال اراوج « دوقعلا يف نانيعتي امهنأب :-هللا همحر-

 . نييعتلا مدع : راتخملاو ةدسافلا دوقعلا يف نانيعتي تي له ریناندلاو مهاردلا

 اًسنج نانيعتي امهنإف « ريغ ال قاقحتسالا قح يف ريناندلاو مهاردلا نيعت مدع نأ ملعا مث

 . ريغصلا عماجلا حرش» يف -هللا همحر- يباتعلا مامإلا حرص هبو « قافتالاب « اًمصوو اردقو

 هرمأو املأ رخآ ىلإ عفد نمو ) :م : «ريغصلا عماج لا »يف-هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 لوقلاف ‹ فلاب اهتيرتشا رومأملا لاقو « ةئامسمخبب اهتيرتشا: رمآلا لاقف « اهارتشاف ةيراج اهب يرتشي نأ

 :ش ( هدارمو ) :م:-هللا همحر- فنصملا لاقو «ريغصلا عماجلا» ظفل انه اه ىلإ :ش ( روماملا لوق

 ىعدا دقو هيف نيمأ هنأل اًملأ يواست ) :م ةيراجلا يأ :ش ( تناك اذإ ) :م-هللا همحر- دمحم دارم يأ

 لوق يأ هلوق لوقلاف :ش ( ركني وهو ةئامسمخ نامض هيلع يعدي رمآلاو ةنامألا ةدهع نع جورخلا

 يواست ةيراج ىرتشا ثيح فلاخ هنأل رمآلا لوق لوقلاف ةئامسمخ يواست تناك نإف ) :م هيمي يي عم ركنا

 . ( نمضيف املأ يواسي ام لوانت رمآلاو ةئامسمخ

 امأ ؛رمآلا لوق لوقلاف فلألا هيلإ عفد نكي مل نإو ) :م :-هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ىلإ فلاخ دقو املأ يواست ةيراج يرتشي نأ هرمأ هنأل :ش ( ةفلاخمللف ةئامسمخ اهتميق تناك اذإ

 نإ : -هللا همحر- دمحم لوق ىنعمف يأ :ش ( هانعمف اًفلأ اهتميق تناك نإو ) :م رومآم ا مزليف ءارش
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 يف فالتخالا عقو دقو يرتشملاو عئابلا ةلزنم نالزني اذه يف ليكولاو لكىملا نأل نافلاحتي امهنأ

 هرمأ ولو : لاق . رومأملا ةيراجلا مزليف امهنيب ىرج يذلاو دقعلا خسفي مث فلاحتلا هبجومو نمللا

 لاقو ‹ ةئامسمخب هتيرتشا: رمآلا لاقف هارتشاف « اتمل هل مسي ملو دبعلا اذه هل يرتشي نآ

 عفترا هنأل انهه فلاح ال :ليق هنيمي عم رومأملا لوق لوقلاف « رومأملا عئابلا قدصو فلأب:رومأملا

 ليقو . فالتخالا ربتعاف ‹ بئاغ وهو ىلوألا ةلاسملا يفو رضاح وه ذإ عئابلا قيدصتب فالخلا

 نمثلا ءافيتسا دعب عئابلاو ‹ عئابلا نيي وهو فلاحتلا نيمي مظعم ركذ دقو ءانركذ امل نافلاحتي

 امهنيب رجي مل ذإ ‹ لك ولا نع يبنجأ هلبقو امهنع يبنجأ

 نالزني ) :م لصفلا اذه يف يأ :ش ( اذه يف ليكولاو لك وما نأل نافلاحتي امهنأ ) :م رومأملل ةيراجلا

 امهنيب ىرج يذلا دقعلا خسفي مث فلاحتلا هبجومو نمثلا يف فالتخالا عقو دقو ‹ يرتشم او عئابلا ةلزنم

 . رومأملاو رمآلا نيب ىرج يذلا يريدقتلا دقعلا خسفني فلاحتلا دعب نآل :ش ( روماملا ةيراجلا مزليف

 اًنمث هل مسي ملو دبعلا اذه هل يرتشي نأ هرمأ ولو ) :م-هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 عئاب قدص يأ :ش ( رومأم ا عئابلا قدصو فلاب رومألا لاقو ةئامسمخب هتيرتشا :رمآلا لاقف هارتشاف

 مهمحر-ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو « :ش ( هنيمي عم رومأملا لوق لوقلاف ) :م «هلاق اميف ليكولا دبعلا

 .-هللا

 عفترا هنأل ) :م«-هللا همحر- ينوادنهلا رفعج يبأ لوق وهو :ش ( انهه فلاح ال :ليق ) :م

 دقعلا اشن ولو « دقع ءاشنإ ةلزنمب امهقداصت لعجي ينعي :ش ( رضاح وه ذإ عئابلا قيدصتب فالخلا

 انه اهو « فلاحتلا بجوو رومأملاو رمآلا نيب ناك يذلا :ش ( فالتخالا ربتعاف «بئاغ ) :م عئابلا

 . رضاحلا عئابلا

 :ش ( انركذ امل ) :م -هللا همحر- يديرتاملا روصنم يبأ لوق وهو :ش ( نافلاحتي :ليقو ) :م

 همحر- دمحم يأ :ش ( ركذ دقو ) :م «يرتشملاو عئابلا ةلزنم الزن امهنأل : هلوق ىلإ هب راشأ

 . هفلاخي فلاحتلاف « هنيي عم رومأملا لوق لوقلاف « هيف روكذملا لاقي لامع باوج اذه-هللا

 نيمي وهو فلاحتلا نري مظعم ) :م :(لصألا »يف-هللا همحر- دمحم ركذ دقو :هلوقب باجأ

 ةروصب صوصخم معئابلا نيي نأل فلاحتلا نيي مظعم هلعج ليكولا وه عئابلا نأل :ش ( عئابلا

 . اركنم هنوكل لاح لكب نيميلا هيلع بجي هنأل كلذك يرتشملا سيلو فلاحتلا

 هنأ - هللا همحر- رفعج يبأ لوق نع باوج اذه :ش ( يبنجأ نمللا ءافيتسا دعب عئابلاو ) :م

 يأ :ش (امهنع ) :م يبنجأ نمللا ء اليسا دعب عناب نا ل
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 .باوصلاب ملعأ هللاو رهظأ وهو روصنم يبأ مامإلا لوق اذهو « فالخلا يقبف هيلع قدصي الف عيب

 لاقو ‹فلاختلاو روما او رمآلا نيب يأ :ش ( فالخلا يقبف ) :م ليكولا يأ :ش ( هيلع قدصي الف عيب

 روصنم يبأ مامإلا لوق يأ :ش ( وهو روصنم يبأ مامإلا لوق اذهو ) :م:-هللا همحر- فنصللا

 رفعج يبأ لوق :-هنلا همحر-«ناخ يضاق عماج» يفو « حصأ يأ :ش ( رهظأ ) :م :-هللا همحر-

 . حصأ

 اذه دعب «هعماج» يف : -هللا همحر- يبوبحملا مامإلا لاقو ؛ حيحصلا وه : «يفاكلا» يفو

 لاقو ‹ فلألاب ءارشلاب ينترمأ : ليكولا لاقف افلتخا نإو ليكوتلا دنع نمفلا ىلع اقداصتاذإ :

 ليكولا دبعلا مزليف -هللا مهمحر- ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو « رمآلل لوقلاف « ةئامسمخب :رمآلا

 اهيف ال ىلوأ ليكولا ةنيبف ةنيبلا ماقأ ولو هل لوقلا ناكف « هتهج نم دافتسي رمآلا نأل رمآلا نود

 . (باوصلاب ملعأ هللاو ) :م« تابثإلا ةدايز نم
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 دبعلا سفن ءارشب ليكوتلا يف لصف
 لجرلا لاق نإف « هيلإ اهعفدو فلاب يالوم نم يسفن يل رتشا: لجرل دبعلا لاق اذإو : لاق
 قاتعإ هنم ديعلا سفن عيب نأل ىلوملل ءالولاو رح وهف اذه ىلع هعابف هسفنل هتيرششا :ىلوملل

 هيلع عجري ال ذإ « هنع ريفس رومأملاو لدبب قاتعإلا لوبق هسفن دبعلا ءارشو

 ( دبعلا سفن ءارشب ليكو تلا يف لصف ) :م

 يف ركذ-هللا همحر-فنصملاو « دبعلا سفن ءارشب ىليكوتلا مكح نايب يف لصف اذه يأ :ش

 : نيتلأسم لصفلا اذه

 هل هيرتشيل دبعلا لجرلا لكوي نأ : ةيناثلاو « هالوم نم هيرتشيل الجر دبعلا ليكوت :امهلوأ

 . ليكو ةيناثلاو ‹ لكوم ىلوألا يف دبعلاف . هالوم نم

 فاضلملا نم الدب ليكوتلا يف ماللاو فلألا نأ ىضتقمل « نيهجولا قبط ىلع ةمجرتلا لحتو

 يفو « هالوم نم هسفنل هيرتشيل الجر دبعلا ليكوتلا يف لصف : لوألا هجولا يف ريدقتلاف « هيلإ

 ردصملا نيريدقتلا ىلعو « هالوم نم هل هيرتشيل دبعلا لجرلا ليكوت يف لصف : يناثلا هجولا
 يفو ‹ لجرلا وه لوعفملا لوألا يفف « اًضيأ فلتخي هنكلو « نيهجولا يف هلعاف ىلإ فاضم

 لوعفملاو لعافلا ىلإ اًقاضم ردصملا لعج ثيح انه ىعس-هللا همحر- لمكألاو ءدبعلا وه يناثلا

 . هانلق ام هجولاو كلذك سیلو

 يل رتشا لجرل دبعلا لاق اذإو ) :م :«ريغصلا عماجلا» يف-هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 نإف) :م هلكو يذلا لجرلا ىلإ فلألا دبعلا عفد يأ «:ش ( هيلإ اهعفدو مهرد فلأب يالوم نم يسفن

 :م دبعلا سفنل يآ :ش ( هسفنل ) :م دبعلا يأ :ش ( هتيرتشا :ىلوملل ) :م ليكولا يأ :ش ( لجرلا لاق

 ىلوملل ءالولاو ) :م ارح ريصي دبعلا يأ :ش ( رح وهف ) :م هجولا اذه ىلع ي :ش ( اذه ىلع هعابف )

 نأل :ش ( لدبب قاتعإلا لوبق هسفن دبعلا ءارشو قاتعإ ) :م دبعلا نم يأ :ش ( هنم دبعلا سفن عيب نال

 كلم ةلازإ عيبلا ذإ قاتعإلا نع ازاجم راصف الام كلي نأ لهأب سيل هنأل كلم نإو « كلي ال دبعلا

 همحر- ةعيرشلا جات هلاقاذك ؛ هنم راعتسي نأ زاجف « دحأ ىلإ ال ةلازإ قاتعإلاو « ضوعب

 ۰ .-هللا

 ‹ لام ىلع قاتعإ هسفن نم دبعلا عيب نإ :-هللا همحر- فنصملا هلاق ام :مالكلا لصاح

 لوبق هسفنل دبعلا ءارش نأب كلذ دجو دقو قتعملا نم لوبقلا دوجو ىلع فقوتي لام ىلع قاتعإلاو

 . لدېب قتعملل هنم

 هيلع عجري ال ذإ ) :م هلكوم ىلإ دقعلا فاضأ ثيح دبعلا نع يأ :ش ( هنع ريفس رومأملاو ) م
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 دبع وهف ىلوملل نيعي مل نإو ءالولا بقعأ اًقاتعإ ناك اذإو . هسفنب ىرتشا هنأك راصف « قوقحلا
 فالخب . اهيلع ظفاحيف نيعي مل اذإ اهب لمعلا نكمأو ةضواعملل ةقيقح ظفللا نأل يرتشملل

 هنأل ىلوملل فلألاو هل كلملا تبشثي ةضواعم ناك اذإو « نيعتم هيف زاجملا نأل هسفن دبعلا ءارش

 فالخب ءادألا حصي مل ثيح هتمذ يف هنإف٬ دبعلل اتمث هلم فلأ يرتشملا ىلعو هدبع بسك

 كلانه نيدقعلا نأل هنايب طرتشي ال ثيح هريغ نم دبعلا ءارشب ليكولا

 كلذك ناك اذإ امك هيلإ عجرت ال دبعلا قوقح نأل يأ « هنع ريفس : هلوقل ليلعت اذه :ش ( قوقحلا

 . هسفن نم :ش ( هسفنب یرتشا ) :م دبعلا نأک يأ :ش ( هنا راصف ) :م

 يأ :ش ( ىلوملل نيعي مل نإو ) :م قتعملل ءالولا نأل :ش ( ءالولا بقعا اًقاتعإ ناك اذإو ) :م

 دبعلا نوكي يأ :ش ( يرتشملل دبع وهف ) :م دبعلا سفنل دبعلا تيرتشا ليكولا لقي مل نإو
 نأل :ش ( ةضواعملل ةقيقح ) :م عوضوم اذكب كدبع تيرتشا هلوق يأ :ش ( ظفللا نأل ) :م يرتشملل

 لمعلا نكماو ) :م قاتعإال ةقيقحب سيلو تيرتشا ليكولا لاقو « فلأب دبعلا اذه تعب لاق ىلوملا

 :م‹ كدبع لجأل كدبع تيرتشا : لقي مل اذإ يأ :ش ( نيعي مل اذإ ) :م ظفللا ةقيقحب يأ :ش (اهب

 . ةضواعملا ىلع يأ :ش ( اهيلع ظفاحيف)

 سيل هنإف ةضواعمل اب لمعلا رذعتل قاتعإلا لعجي ثيح :ش ( هسفن دبعلا ءارش فالخب ) :م

 :ش ( نوعتم هيف زاجملا نأل ) :م :هلوق ىنعم وهو «قاتعإلا نع ازاجم راصفألام كلي نأ لهأب

 دقو ءرخآ ىلإ ال ليزي قاتعإلاو ‹ رخآ ىلع ضوعب كلم ا ليزي عيبلا نإف كلملا ةلازإ ىنعم زاجملاو

 . هيف مالكلا رم

 هدبع بسك هنأل ىلوملل فلألاو ) :م يرتشملا يأ :ش ( هل كلملا تبشي ةضواعم ناك اذإو ) :م

 لاقو :ش (دبعلل اتمث) :م هنوك لاح فلألا كلذ لشم يأ :ش ( هلثم فلا يرتسشملا ىلعو

 ( هنإف ) :م اًتيمشت لوأتب ًالاح نوی هنآ هج وألا : تلق « زييمتلا ىلع صن اتمث :-هللا همحر-يكاكلا

 وه يرتشملا :ش ( ءادألا حصي مل ثيح ) :م يرتشملا ةمذ يف يأ :ش ( هتمذ يف ) :م نمثلا نإف يأ :ش

 .رومأملا

 دبعلل ءارشلا عقو اذإ امأو ‹ يرتشملل ءارشلا عقو اذإ اميف رهاظ اذهو : « ةياهنلا » يف لاق

 هركذي مل : -هللا همحر- ناخ يضاق مامإلا لاق . ىرخأ فلأ دبعلا ىلع بجي له قتتعي ىتح

 . هكلم نعّألدب حلصي الف ىلوملا لام لوألا نأل ‹ ىرخأ فلآ هيلع بجي نكلو باتكلا يف

 رخآ ايبنجأ يبنجأ لكو نأب دبعلا ريغ نم يأ :ش ( هريغ نم دبعلا ءارشب ليكو لا فالخب ) :م
 عوقول لكوم هتيرتشا : ءارشلا تقو لوقي نأب :ش ( هنایب طرتشی ال ثیح ) :م هالوم نم دبعلا ءارشب

 يف يأ :ش ( كلانه) :م لكوملل يذلاو هل عقي يذلا ينعي :ش ( نيدقعلا نأل ) :م لكوملل ءارشلا
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 ءالولل بقعم قاتعإ امهدحأف انهه امأ . دقاعلا وحن هجوتت ةبلاطملا نيلاحلا ىفو « دحاو طمن ىلع

 . نايبلا نم دبالف ةضحملا ةضواعملا يف بغريو هاضري ال هاسع ىلوملاو ليكولا ىلع ةبلاطم الو

 ءرمآلل وهف لعفف اذكب نالفل يسفن ينعب :هالومل لاقف ‹ كالوم نم كسفن يل رتشا : دبعل لاق نمو

 هنأل ؛ هسفن ءارش يف هريغ نع ًاليكو حلصي دبعلا نأل

 ضي ةقيرطلاو عونلاو طمنلاو ةعيابملا وهو دحاو عون ىلع يأ :ش ( دحاو طمن ىلع ) :م عئابلا قح

 وحن هجوتت ةبلاطملا ) :م هلكوم ىلإ ةفاضإلاو هسفن ىلإ ةفاضإإلا لاح يف يأ :ش ( نيلاحلا يفو ) :م

 :م هسفن ءارشب دبعلا ليكوت ةروص يف يأ :ش ( انهه امأ ) :م نايبلا ىلإ جاتحي الف :ش ( دقاعلا

 قاتعإ ) :م نيلاحلا دحأ يأ نإف ةظفل نودب امهدحأف انه اه امأ : خسنلا ضعب يفو :ش ( امهدحاف)

 . ريفس هنأل :ش ( ليكولا ىلع هيف ةبلاطم الو ءالولل بقعم
 نود دبعلا ىلع لاملاو قتعي دبعلا نأ : قتعلاب ةلاكولا باب يف ةلاكولا باتك ةياور هذه

 ىلع لاملاو قتعي دبعلا نأ : «ةلاكولا» باتك نم بتاكملاو نوذأملا ةلاكولا باب يف ركذو « ليكولا

 ءارشلا فاضأ نكل هسفنل هيرتشي هنآ ىلوملل نيب ولو : عماجل ا ةلاكو يف ركذ اذكهو « ليكولا

 ءليكولا ال دبعلا ىلع نمثلاو قتعي دبعلا نأ : ةلاكولا باتك يف-هللا همحر- دمحم ركذ « هسفنل

 نابأ نبا ىسيع نعو . دبعلا ىلع هب عجريو ليكولا ىلع نمثلا بجو : «ريبكلا عماجل ا» يفركذو
 . دبعلا ىلع نمثلا نأ حيحصلا :-هللا همحر-

 الو ررضلا همزلي هب ملعي ال ىلوملاو قتعأ ول هنأل قاتعإلا يأ :ش ( هاضري ال هاسع ىلوملاو ) :م

 هذیفنت رذعتف « ءالولا مکحب هيلع اًضيأ نوکی هتیانج بجوم وهف « هل نوکی هءالو نأل « هب یضری
 بغريو ) :م لكوملا ىلع ةبلاطملاو « ةضحم ةضواعم رخآلاو ليكولا ىلع هذيفنت نكمأو ىلوملا ىلع

 ال هاسع هلوق :ش ( نايبلا نم دب الف ةضحلملا ةضواعملا يف ) :م بغري هاسع ىلوملا يآ :ش (

 ينعي ‹«بصنلا لحم يف هاضري ال :هلوق نأل ءهاضري ال نأو هاسع : لاقي نأ مالكلا قح «هاضري

 ةثالثلا بهاذملا دحأ رهاظلا ماقم بئاغلا ريمض ركذو هلامعتسا لمعتساف « داكب ىسع هبش هنکلو

 هعضوم يف فرع امك

 يل رتشا : دبعل لاق نمو ) :م :(ريغصلا عماجلا »يف-هللا همحر- دمحم يآ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( لاقف ) :م لصفلا اذه اتلمش نيتللا نيتلأسملا نم ةيناثلا ةلأسملا يه هذه :ش ( كالوم نم كسفن

 :م دبعلاو دقعلا يأ :ش ( وهف ) :م ىلوملا يأ :ش ( لعفف اذكب نالفل يسفن ينعب :هالومل ) :م دبعلا يآ

 همحر- يعفاشلا لاق هبو :ش ( هسقن ءارش يف هريغ نع ًاليكو نوكي نأ حلصي دبعلا نأل رمآلل)

 .-هللا همحر- دمحأو -هللا همحر- كلامو لوق يف-هللا

 يآ :ش ( هنأل ) :م ليكوتلا اذه زوجي الف حلصي ال :لوق يف -هللا همحر- يعفاشلا لاقو
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 عئابلا كلي ال ىتح« هدي يف هتسيلام نأ الإ لام هنإ ثيح نم هيلع دري عيبلاو « هتيلام نع يبنجأ

 نإو. رمآلل دقعلا عقيف « الاثتما هلعف حلص رمآلا ىلإ هفاضا اذإف ‹ نمشلا ءافيتسال عيبلا دعب سبح ا

 ًاليكو ناك نإو دبعلاو ‹ ةضواعملا نود ىلوملا هب يضر دقو« قاتعإ هنأل رح وهف هسفنل دقع

 دري عيبلاو) :م حلصي ال هريغل هتيلامب رقآ ول اذهلو « هالومل اهنأل :ش ( هتيلام نع يبنجأ ) :م دبعلا نأل

 لاومآ نم هریغب هلیکوتک اهئارشب هلیکوت ناکف :ش ( لام هنإ ثیح نم ) :م دبعلا ىلع يأ :ش ( هيلع

 نع يبنجآ هنأل هلوق نع ءانثتسا :ش ( هدي يف هتيلام نآ الإ ) :م هسفن ءارشب يبنجأ ليكوتكو ىلوملا

 :ش ( عيبلا دعب سبحلا ) :م ىلوملا وهو :ش ( عئابلا كلمي ال ىتح ) :م هديب اهنأ الإ هالومل اهنأل هتيلام

 نكي مل هدي يف يهو ةعيدولا ىرتشا اذإ عدوملاك هل اًنوذأم هنوكل هدي يف هتيلام نأل نمثلا ءافيتسال

 . ليلدلا ةجيتن دبعلا لعف يأ :ش ( هلعف حلص رمآلا ىلإ هفاضأ اذإف نمثلا ءافيتسال ) :م هسبح ئاب

 هریغ نع ًالیکو حلصی نم لکو لام هنأل هسفن ءارش يف هریغ نع ًالیکو حلصي دبعلا هریرقتو
 رمآلا ىلإ هفاضأ اذإ دبعلاف :ش ( الافعما ) :م هلعف حص رمآلا ىلإ دقعلا فاضأ اذإ لام ءارش يف

 وهف لعفف هلوقو «هلعفو ءيشب لكوت رح ىلع ًاًسايق :ش ( رمآلل دقعلا عقيف ) :م ًالاثتما هلعف حلص

 . تعب ىلوملا لوقب متي دقعلا نأ ىلإ ريشي رمآلل

 دجوذإ كلملا ديفت امنإ لكولا ىلإ دقعلا ةفاضإ نإف ء«عماجلا» يف ركذام فلاخي وهو

 متي ال تعب :لاقف نالف نم يسفن ينعب : دبعلا لاق ول ىتح دبعلا نم لوبقلاو ىلوملا نم باجيإلا

 ىرتشا اذإ ام فالخب « عيبلا يفرط ىلوتي ال دحاولا نأ ىلع ءانب تلبق دبعلا لوقي ىتح دقعلا

 اقوبسم تعب ىلوملا لوقب متيف «هيفرط ىلوتي دحاولاو ردقم لام ىلع قاتعإ هنإف « يتأي امك هسفنل
 . يسفن ينعب دبعلا لوقب

 هنوكل دبعلا ةمذ يف هنأب :بيجأ . ؟نمشلاب بلاطلا نمف لكوملا ىلإ فاضأ اذإ :تلق نإف

 لاز رجحلا نأب : بيجأو ‹؟ قوقحلا هيلإ عجري ال هلشمو هيلع اروجحم نوكي دق تلق نإف ءدقاعلا

 . نذإ وهو « ةرشابملا ةحص روصت هب يعدتست ةرشابملا نإف «هالوم عم هرشاب يذلا دقعلاب

 رح وهف « تعب ىلوملا : لاقف ينم يسفن ينعب : لاق اذإ ينعي :ش ( رح وهف هسفنل دقع نإو ) :م

 نإو دبعلاو ) :م قاتعإ هنم عيبلا نأ ملع هنأل :ش ( ةضواعملا نود ىلوملا هب يضر دقو قاتعإ هنأل ) :م

 ءارشب ليكو هنأل هسفنل هعيب زوجي ال نأ يغبني : لاقي نأ وهو لاکشإ باوج اذه :ش ( ًالیکو ناک

 دبعلاو : هلوقب باجأف كلذ نم دبعلا نكمتي ال نأ يغبنيف «هسفنل هيرتشي نأ نم نکمتی ال نیعم

 لام ىلع قاتعإلا وهو :ش ( رخآ فرصت سنجب یتآ هنکلو نعم ءيش ءارشب ) :مًالیکو ناک نإو

 ىلع ءارشلا ذفن فلاخ اذإ ليكولاو :ش ( ليكولا ىلع ءارشلا ذفني هلم يفو ) :م ءاًملاخم ناكف
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 الاغتما عقي الف ‹ نيهجولا لمتحي قلطملا نأل رح وهف نالفل لقي ملو « يسفن ينعب :لاق ول اذكو

 . هسفنل اعقاو فرصتلا ىقبيف « كشلاب

 . ليكولا

  يسفن ينعب » هلوق وهو :ش ( قلطملا نال رح وهف نالفل لقي ملو يسفن ينعب: لاق ول اذكو ) :م
 هريغل ايرتشم نوی نأ لمتحیو هسفنل هسفنب اًيرتشم نوكي نأ لمتحي يأ :ش ( نيهجولا لمتحي ) :م

 لجأل فرصتي ناسنإلا نأ رهاظلا نأل :ش ( هسفنل اًعقاو فرصتلا ىقبيف كشلاب الافتما عقي الف ) :م

 . قاتعإلا هنم لصحي اًفرصت اميس ال هسفن

 ددرت اذإو « مدقت امك ةضواعملل ةقيقح ظفللا نأب ضروعو :-هللا همحر- لمكألا لاقو

 . ةينلاب ةقيقحلا ىلع لمح هزاجم ىلعو هتقيقح ىلع لمحي نأ نيب ظفللا

 يهو هيف نحن اميف تدجو دقو « زاجملل ةنيرق ةمث نكي ملاذإ ةقيقحلل ظفللا نأب : بيجأو

 هيلإو ‹ كلذب ىلوملا ىضرو ةدوصقم ريغ هيلإ ةبسنلاب ةقيقحلا نإف « هسفن ىلإ دقعلا دبعلا ةفاضإ

 قلطملا نأل : هلوق نوكي ال اذه ىلعف لاقي ال ةضواعملا نود هب ىلوملا ىضر دقو :هلوقب راشأ

 ال كلذو « ظفللا قالطإ ثيح نم وه اغإ لامتحالا :لوقن انأل « احيحص نيهجولا لمتحي

 . ظفللا موهفم نع ةجراخ يهو هسفن ىلإ ةفاضإلا ثيح نم حيجرتلاو راكنإلا لمتحي
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 حبلا يف لصف
 يب دنع هل هتداهش لبقت ال نمو هدجو هیبأ عم دقعی نآ هل زوجي ال ءارشلاو عيبلاب ليكولاو : لاق

 ‹ هبتاكم وأ هدبع نم الإ ةميقلا لثمب مهنم هعيب زوجي : الاقو «- هللا همحر - ةفينح

 ( عيبلا يف لصف ) :م

 ءارشلاب ليكوتلا ماكحأ نايب نع غرف الو عيبلاب ليكوتلا ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ :ش

 كلذو ةلازإلا نمضتي هنأل مدقملا لصفلا نايب نع لصفلا اذه رخأو « عيبلاب ليكوتلا نايب يف عرش

 . مدقم وهو تابثإلا نمضتي

 عم دقعي نأ هل زوجي ال ءارشلاو عيبلاب ليكولاو ) :م-هللا همحر- يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 هبو :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ) :م هيخأو هنبا لثم :ش ( هل هتداهش لبقت ال نمو هدجو هیبآ
 . هجو يف-هللا امهمحر- دمحأو كلامو لوق يف-هللا همحر- يعفاشلا لاق

 -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو يآ :ش ( ةميقلا لثمب مهنم هعيب زوجي : الاقو ) :م

 ريسي نبغب زوجي ال هنأ ىلإ ةراشإ « ةميقلا لث مهل هتداهش لبقت ال نيذلا براقألا نم هعيب زوجي

 ءالؤه نم هعيب زوجي هنأ !ةريخذلا » يف ركذ نكلو « ةدئاف ةميقلا لثب صيصختلل نكي مل الإو

 . ةميقلا لشي قحلم ريسيلا نأل ريسيلا نبغلاب

 نيغلابو فالخ الب هعيب زوجي ةميقلا نم رشكأب هل هتداهش لبقت ال نمم عاب ول : اهيف لاقو
 دنع ةميقلا لمبو « هدنع زوجي الو امهدنع زوجي ريسيلا نيغلا يفو ‹فالحخ الب زوجي ال شحافلا

 زوجي ةبراضملا ةياور يفو ءزوجي ال عويبلاو ةلاكولا ةياور يف ناتياور-هللا همحر- ةفينح يبأ
 همحر- ةفينح يبأ دنع زوجي ال ريسي نيغب هل هتداهش لبقت ال نم هؤارشو براضملا عيبو

 ةميقلا لشو « فالح الب زوجي ةميقلا نم لقأب مهنم هؤارشو ةميقلا نم رثكأب مهنم هعيبو «-هللا
 . تاياورلا قافتاب-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذكو ءامهدنع زوجي

 نم عيبلاك ءالؤه نم عيبلا نأل اضيأ امهدنع زوجي ال هنإف :ش ( هبتاكم وأ هدبمع نم الإ ) :م

 هعيبيف هالومل هبسك نأل هيلع نيد ال يذلا هدبع نم الإ : هلوقب ٤ طوسبملا يف ديقو زوجي الف هسفن

 ليكولا مث ةئيشملا ميمعت يف زوجي نيد هيلع ناك اذإ هنأ ىلإ ةراشإ هيف ناكف « هسفن نم هعيبك هنم
 رهاظ يف -هللا همحر - دمحأو -هللا همحر- يعفاشلاو اندنع هسفن نم هعيبي نأ زوجي ال عيبلاب

 :-هللا امهمحر- يعازوألاو كلام لاق هبو « زوجي: ةياور يف-هللا همحر- دمحأ نعو هبهذم

 اديزتسم نوكي هنإف ماكحألا يف داضتلا ىلإ يدؤي زاج ول : انلق « ةمهتلا مدعل فاخي ملاذإ

 . ىفخي ال ام داضتلا نم هيفو بيعلا يف ًامصاخمو اًضيأ ًاصقنتسمو
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 فن نم عيب هنأل ؛ دبعلا فالخب ةمطقنم عنانلاوء ةنيابتم كالمألا ذإ ةمهت الو قلطم ليك وتلا نال

 نأ : هلو . زجعلاب ةقيقح بلقنيو بناكملا بسك يف قح ىلوملل اذكو ىلوملل دبعلا دي يف ام نأل

 عفانملا نألو « ةداهشلا لوبق مدع ليلدب ةمهتلا عض توماذهو ‹ تالاكولا نعة ةانثتسم ةمهتلا عضاوم

 هجو نم هسفن نم اًعيب راصف ‹ ةلصتم مهنيب

 يف-هللا همحر- ةفيئح يبأ دنع ءالؤه نم عيبلا يف زاوجلا مدع نم دارملا : طوسبملا» يفو
 الب ءالؤه نم عيبلا زوجي تئش نمل عب :لاق نأب ةئيشملا ميمعتب ةلاكولا ديق ول امأ ؛ ةلاكولا « قلطم

 يبأ لوق ىلع لكشي ليق نإف زوجي ال ثيح هل ريغص نبا نم وأ هسفن نم عيبلا فالخب ٠ فالخ

 ءال مأ حبرلا رهظ ًاوهس زوجي ثيح ةميقلا لثمب ءالؤه نم براضملا عيب-هللا همحر- ةفينح

 هدنع زاوجلا مدع -هللا مهمحر- انخياشم ضعب لاق : انلق . ليكو حبرلا روهظ لبق براضملاو

 . ءالؤه نم ةبراضملا يف زئاجف ةميقلا لشمب عيبلا امأ ٠ نيخلاب هعاب اذإ ام ىلع اًقلطم

 :م هقالطإب لمعي قلطملاو « رخآ نود صخشب دييقتلا نع ىأ :ش ( قلطم ليكوتلا نأل ) :م

 ةنيابتم كالمألا ذإ ) :م هلوقو ةيلام لا ثيح نم ةمهتلا يفن اذه ةميقلا لشمب عيبلا يف ىأ :ش ( ةمهت الو)

 همحر-ةفينح يبأ لوق نع باوج اذه ناكف « نبغلا راثيإ ةمهتلا يفف :ش ( ةعطقنم عفانملاو
 اعيبم ليكولا نكي مل ةعطقنم عفانملا تناك املف « نبغلا راشيإ ةمهت ةميقلا لثمب عيبلا يف نإ :-هللا

 لحي الو « هتيراج نبالا ءطو لح كالمألا نيابت ىلع ليلدلاو ءةمهتلا ثروي الف نبغلا كلذب

 . عفانملا عاطقنا بجوي كالمألا نيابتو هكلم نع هيبأ كلم نيابتل هيبآ ةيراج ءطو

 نم عيب هنأل ) :م هيلع نيد ال يذلا هدبع نم ليكولا عيب زوجي ال هنإف :ش ( دبعلا فالخب ) :م

 ىلوملل اذكو ىلوملا قح دبعلا دي يف ام نأل ) :م هسفن نم عيب هدبع نم ليكولا عيب نأل يأ :ش ( هسفن

 ىلوملا قح يأ :ش ( بلقنیف ) :م هدبع جیوزت الو هتاعربت حاصت ال یتح :ش ( بتاکلا بسک يف قح

 يأ :ش ( زجملاب ) :م كلملا ةقيقح ىلإ بتاكملا بسك يف ىلوملا قح بلقني يأ :ش ( ةقيقح ) :م

 . هدي يف لاملا عيمج ذئنيح كلي ىلوملا نأل ةباتكلا لدب ءادأ نع بتاكملا زجعب

 ( تالاكولا نع ةانئتسم ةمهتلا عضاوم نأ ) :م:-هللا همحر- ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 داعل اهيف ةلخاد ةمهتلا تناك ولف ةنامألا عضوم عضولا نوكيف « ةنامألل تعرش ةلاكولا نأل :ش

 ينعي بهذ يآ ‹ حتفلاب مهو نم ةذوخأم ةمهتلا :ش ( ةمهتلا عضوم اذهو ضقنلاب هعوضوم ىلع

 مدع ليلدب ) :م هريغب لمعي ليكولاو هسفنل ًالماع نوكيف هسفنل عفنلا اذه راتخي الإ هنأ مهولا بهذي

 يأ :ش ( راصف ةلصتم مهنيب عقانملا نألو ) :م رخآ لاب عافتنالا ةمهتل مهنيب اميف :ش ( ةداهشلا لوبق

 نم هبحاص لامک مهنم دحاو لک لام راصو :ش ( هجو نم هسفن نم عيب ) :م ءالؤه نم لیکولا عیب

 الف هجو نم هسفن ىلإ جارخإ ءالؤه نم عيبلا يفو « نيبناجلا نم لاخدإو جارخإ عيبلا يفو « هجو

 . زوجي
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 ضرعلاو ريثكلاو ليلقلاب هعيب زوجي عيبلاب ليكولاو: لاق . فالخلا اذه ىلع فرصلاو ةراجإلاو

 الإ زوجي الو« هيف سانلا نباغتي ال ناصقنب هعیب زوجي ال :الاقو . - هللا همحر - ةفينح يبآ دنع
 ديقتتف تاجاحلا عفدل تافرصتلا نأل؛ فراعنملاب ديقتي رمألا قلطم نأل « ريناندلاو مهاردلاب

 دمجلاو محفلا ءارشب ليكو تلا ديقتي اذهلو« دوقنلابو لحملا نمشب عيبلا فراعتملاو « اهعقاومب

 فالخلا ىلع فرصلاو ةراجإلاب ةلاكولا ىأ :ش ( فالخلا اذه ىلع فرصلاو ةراجإلاو ) :م

 طورشب طورشم فرصلاو سايقلا فالخ ىلع تعرش ةراجإلا نأل ركذلاب اهضح اغنإو « روكذملا
 يفو « اًضيأ فالتحخالا ىلع امهنأ نيبف ءالؤه عم زوجي ال نأ بجي ناکو عيبلا اهنع ىرع

 « هدنع نايب الب زجي مل ةحبارم هعيب دارأو مولعم نمشب اتيع ءالؤه نم ىرتشا ولو :«يفاكلا»
 . لصألا اذه ىلع ًءانب امهل اًقالخ

 ريثشكلاو ليلقلاب هعيب زوجي عيبلاب ليكولاو ) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 زع اب عيبلا كليب اقلطم عيبلاب ليكولا ةلأسملا هذه تسيل :ش (-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ضرعلاو

 . فراعتم ريغو اًفراعتم ناک لجأ یلٍإو ناک نم يابو ناهو

 فسوي وبأ هلاق يأ :ش ( هيف سالا نباغتيال ناصقنب هعيب زوجيال :الاقو) :م

 مهاردلاب الإ زوجي الو ) :م ريسيلا نبغلا زوجيو شحافلا نيغلا زوجي ال «- هللا امهمحر-دمحمو

 . دوقنلا ريغب زوجي ال يآ :ش ( ريناندلاو

 تناك نإف « دلبلا دقنبو لثملا نمشب زوجي: -هللا مهمحر- دمحأو كلامو يعفاشلا لاقو

 يفو ‹« لكوملل عفنأ وه اجب عاب ايوتسا نإو «ًالاح الإ عيبي الو بلغألا ريقعب ةفلتخم دوقنلا

 ةنس نيسمخ ىلإ ًالثم عاب نأب « ةعاسلا كلت يف سانلا نيب اميف فراعتم لجأب عاب اذإ : (ةريخذلا»

 . كلذ هبشأ امو

 اغنإ : لاق مث ‹ زوجيال :امهدنعو « زوجي :-هيلع ىلاعت هللا ةمحر- ةفينح يبأ دنعف

 وحن كلذو زوجي ال ناك اذإ امأ « دقنلاب عيبلا ىلع لدي ام ظفللا يف نكي مل اذإ ةبسنلاب عيبلا زوجي

 . ينيد ضقاو هعب :لوقي نأ

 هذه يفف ‹ يلايع ةقفن ىلإ جاتحأ ينإف هعب : لاق وأ « يننومزالي ءامرغلا نإف هعب : لاق وأ

 . قافتالاب ةئيسن هعيب زوجي ال روصلا

 سانلا نيب فراعتم وه اجب ديقتي رمألاب قلطملا نأل يأ :ش ( فراعتم اب ديقتي رمألا لطم نأل ) :م

 يأ :ش ( اذهلو دوقنلابو لحما نمشب عببلا فراعتملاو اهعقاومب ديقحتف تاجاحلا عفدل تافرصتلا نأل ) :م

 ءارشب خسنلا ضعب يفو :ش ( محفلا ءارشب ليكوتلا ديقتي ) :م اهعقاوب تافرصتلا ديقت لجألو

 ( دمجلاو ) :م محللا ىلإ ةجاحلا نامز نامزألا لك ذإ « ةجاحلا نامزب : هلوق نارقب قيلأ وهو محفلا
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 ‹ ةضياقملا اذكو « هجو نم ةبهو هجو نم عيب شحاف نبغب عيبلا نألو . ةجاحلا نامزب ةيحضألاو

 نأ :هلو« يصولاو بألا هكلمي ال اذهلو . عيبلا مسا قلطم هلوانتی الف ‹ هجو نم ءارشو هجو نم عیب

 فراعتم نيعلاب وأ نبغلاب عيبلاو ةمهتلا عضوم ريغ يف هقالطإ ىلع يرجيف« قلطم عيبلاب ليك وتلا

 - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق ىلع ةعونمن لئاسملاو «نيعلا نم مربتلاو نمثلا ىلإ ةجاحلا ةدش دنع

 . هنع يورملا وه ام ىلع

 ةنسلا ال ةنسلا كلت يف :ش ( ةجاحلا نامزب ةيحضألاو ) :م ءالا نم دمج ام ريغ ال ميملا نوكسب :سش
 . ةيتأالا

 مايأب ةيحضألاو فيصلا مايأب دمج او دربلا مايأب ديقتي محفلا ءارشب ليكوتلا نأ : لصاحلا
 ليقو « رمآلا مزلي مل ةيناثلا ةنسلا يف كلذ ىرتشا ول ىتح « ةنسلا كلت نم كلذ لك اهلبق وأ رحنلا

 هيف لخدي محللا ءارشب هلكو ولو ديقتي ال :-هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ىلعامأ « امهلوق اذه

 شركلا لخدي الو خوبطملا ىلإ فرصتي اًبيرغ رمألا ناك نإ : ليقو نأضلاو لبإلاو رقبلا مح

 لخدت ال اذكو «شوحولاو رويطلا محلو ديدقلا محللاو عراكألاو سوءرلاو دابكألاو نوطبلاو

 يف عابي ام ىلع عقي:-هللا مهمحر- ةثالثلا ةمئألا دنعو « ةخولسم ريغ ةحوبذم وأ ةيح ةاشلا

 . لكلا يف ةداعلا

 ول هنأ ىرت الأ :ش ( هجو نم ةبهو ) :م رهاظ وهو :ش ( هجو نم عيب شحاف نبغب عيبلا نألو ) :م

 :م شحافلا نيغلاب عيبلا ناكل ال يصولاو بألاو « ثلثلا نم ربتعي شحافلا نيغلاب ضيرم عاب

 ال عيبلاب لیکو وهو :ش ( هجو نم ءارشو هجو نم عيب ) :م ضرعلاب عيبلا يآ :ش ( ةضياقملا اذكو)

 :م ةضياقملا عيب يفو شحاف نيب عيبلا يف عيبلاب ليكوتلا لوانتي الف يأ :ش ( هلوانتي الف ) :م ءارشلاب

 . لماكلا ىلإ فرصني قلطملا نأل :ش ( يصولاو بألا هكلمي ال اذهلو عيبلا مسا قلطم )

 ريغ يف هقالطإ ىلع يرجيف) :م ءيشب ديقم ريغ ينعي :ش ( قلطم عيبلاب ليكوتلا نأ :هلو ) :م

 ءابلاو ةمجعملا نيغلابو :ش (نيغلاب عيبلاو ) :م عيبلا هيلع قلطي ام لك لوانتيف :ش ( ةمهتلا عضوم

 اذهو ‹ ضرعلا وهو « فورحلا رخآ ءايلا نوكسو ةلمهملا نيعلاب :ش ( نيملاب وأ ) :م ةدحوملا
 فراعتم ) :م نيعلاو نيغلاب عيبلا نكل «فراعتملاب ديقتي قلطملا نأ انملس ينعي :امهلوق نع باوج

 دنعو « رسكلاب هب مرباذكو هبش اذإ هب مربت نم ‹ نيعلاب :ش ( مربتلاو نمشلا ىلإ ةجاحلا ةدش دنع

 محفلا ءارش لئاسم يأ :ش ( لئاسملاو ) :م هترشكو نمشلا ةلقب يلابي ال :ش ( نيعلا نم ) :م ةماعلا

 . ( هنع يورملا وه ام ىلع -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ىلع ةعونم ) :مدمجلاو

 ةلالدب ديقتي اغنإ لوقنف ديقتي ليكوتلا نأ انملس نئلو-هللا همحر- ةفينح يبأ ةهج نم لاقيو

 ‹ ءاتشلاب صتخي كلذو دربلا ررض عفد محفلا ءارش نم ضرغلا نأل « ةداعلا ةلالدب ال ضرعلا
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 هنأ عم هناکلمی ال يصولاو بألا نآ ریغ « هب ٹنحبی عیبی ال فلح نم نآ یتح هجو لک نم عیب هنآو

 دح دوجول هجو لك نم عيبو هجو لك نم ءارش ةضياقملاو . هيف رظن الو ةيرظن امهتيالو نأل ؛ عيب

 الوءاهلثم يف سانلا نباغتي ةدايزو ةميقلا لث هدقع زوجي ءارشلاب ليكو لاو لاق . امهنم دحاو لك
 ‹ هلثم يف سانلا نباغتي ال اب زوجي

 ةلالدلا هذه تمدعنا ول ىتح فيصلاب صتخي كلذو « رجلا ررض عفد دمجلا ءارش نم ضرخلاو

 نييعاقفلاك « دمجلا صبرت وأ مهريغو نيدادحلاك نيعلا صبرت داتعي نمم ليكوتلا دجو نأب

 ليكوتلا كلذكو « فالخلا ةقيرط يف -هللا همحر- نيدلا ءالع مامإلا لاق اذك « ديقتي ال مهريغو

 بوجولا ةدهع نع هجورخ لكوملا ضرغ نأل « ةداعلاب ال ضرغلاب رحنلا مايأب ديقتي « ةيحضألاب
 . ةئسلا كلت مايأ يف هقحلي يذلا

 عيبي ال نأ فلح نم نأ ىتح هجو لك نم عيب ) :م نيعلا وأ نيغلاب عيبلا نآو يأ :ش ( هنأو ) :م

 ةلاكولا يف لعج نيميلا يف اًقلطم اًعيب اذه لعج املف « نيعلا وأ نيغلاب عيبلاب يأ :ش ( هب ثنحي

 بألا هكلمل هجو لك نم اعيب كلذ ناك ول لاقي امع باوج :ش ( يصولاو بألا نأ ريغ ) :م كلذك

 ( عيب هنأ عم) :م نيعلاب عيبلا يأ :ش ( هناكلمب ال ) :م يصولاو بألا نأ : باوجلا ريرقتو ٠ يصولاو

 ىلع يصولاو بألا ةيالو نأل يأ :ش ( ةيرظن امهتيالو نأل ) :م « عيب هنأ هيلع قلطي ينعي :ش
 عيب يف يأ :ش ( هيف رظن الو ) :م هيلإ عفنلا اًسضيأو ةقفشلاب امهرمأ يف رظنلا ثيح نم ريغصلا

 . نبغلا

 هجو ىلع لاملاب لالا ةلدابم وهو :ش ( امهنم دحاو لك دح دوجول هجو لک نم عيبو هجو لک نم

 ناك اذإ الاحم ناك اغإ : انلق . ةدحاو ةلاح يف اهدضبو ةفصب دحاولا ءيشلا فصوي نآ لاحملا

 م رشو ۽ ةف ضرغ ىلإ ةبسنلاب هجو لك نم عیب هتاف ‹ كلذك سيلو « ةدحاو ةهج نم كلذ

 . هبحاص ضرغ ىلإ ةبسنلاب

 . عيبلا بناج-هللا همحر- ةفينح وبأ حجر هجو يأ نمف « كلذك رمألا ناك اذإ : ليق نإف

 الأ . ضرغلاب عيبلا يف ءارشلا بناج ىلع حجري عيبلا بناج : ؛طوسبملا »يف ركذ : انلق

 نذإ ريغب عاب ولو ‹ هسفنل اًيرتشم ناك « هبحاص نذإ ريغب ىرتشا اذإ نيبراضملا دحأ نأ ىرت

 . ضرغب هعاب هنإف « هبحاص ةزاجإ ىلع فقوي ةبراضملا لام نم اًئيش هبحاص

 ةدايزو ةميقلا لثمب هدقع زوجي ءارشلاب ليكو لاو ) :م:-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 هيف فالح الو شحافلا نيغلا وهو :ش ( هلثم يف سانلا نباغتي ال اب زوجي الو « اهلثم يف سانلا نباغتي
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 ناك ول ىتح رم ام ىلع هريغب هقحلأ هقفاوي مل اذإف ‹ هسفنل هارتشا هلعلف ةققحتم هيف ةمهتلا نأل

 حاكنلاب ليكولا اذكو هسفنل هءارش كلي ال هنأل؛ رمآلا ىلع فني : اولاق « هنيعب ءيش ءارشب ًاليكو

 الف ‹ دقعلا يف لكىملا ىلإ ةفاضإلا نم دبال هنأل ؛ هدنع زاج اهلثم رهم نم رثكأب ةأرما هجوز اذإ <

 . دقعلا قلطي هنأل ءارشلاب ليك ولا كلذك الو ةمهتلا هذه نكمتت

 ةمهتلاو « هيف ةمهتلا ققحتل ءارشلا اذه يف يأ :ش ( ةققحنم هيف ةمهتلا نأل ) :م ةعبرألا ةمئألا نب
 يآ :ش ( هلعلف ) :م ةمهتلل هنباو هيبأ نم عيبي ال عيبلاب ليكولا نأ ىرت الأ « ةلاكولا باب يف ةربتعم

 :م هسفن لجأل يآ :ش ( هسفنل ) :م هب لكو يذلا ءيشلا ىرتشا يأ :ش ( هارتشا ) :م ليكولا لعلو

 ىلع ) :م لكوملاب هقحلأ ءارشلا يف نارسخلا ىأر امل هنأل هسفن ريغل يأ :ش ( هريغب هقحلا هقفاوي مل اذإف)

 اذإف هسفنل هارتشا نأب «ةمهت عضوم هنأل :٠ هلوقب ةقرو لبق نتملا يف ركذ ام ىلإ ةراشإ:ش ( رم ام

 . ( هنيعب ءيش ءارشب ًاليكو ناك ول ىتح ) :م رمآلا اهمزلآ ةرساخ ةقفصلا ىأر

 لاق مهضعب نإف -هللا مهمحر- خياشملا ةماع هب دارأو خياشملا لاق يأ :ش ( :اولاق ) :م

 :ش ( رمآلا ىلع ذفني ) :م اًضيأ ريسيلا هيف لمحتي ال :لاقو « شحافلا ال ريسيلا نبغلا هيف لمحتي

 نإو < هسفنل هيرتشي نأ كلي ال ليكولا نأل يأ :ش ( هسفنل هءارش كلم ال هنأل ) :م ةمهتلا ءافتنال

 يف فلاح اذإ الإ يسفنل اهتيرتشا دق ينأاودهشا : لاق نأب « كلذب حرصو هسفنل ءارشلا ىون

 . ةرم رمام ىلع رخآ سنج ىلإ فلاخ وأ « ربخ ىلإ ال نمشلا

 نباغتي ةدايزب ءارشلاب ليكولا دقع زاوج :-هللا همحر- هداز رهاوحخ مالسأإلا خيش لاقو

 زبخلاك مهدنع ةمولعم ةميق هل ام امأف « دلبلا لهأ دنع ةمولعم ةميق هل سيل اميف اهلثم يف سانلا

 عويب» يف لاق ترثك وأ ةدايزلا تلق رمآلا مزلي ال كلذ ىلع ءارشلاب ليكولا داز اذإ محللاو

 . ىتفي هبو(ةمتتلا

 ةأرما ) :م هلكوم يأ :ش ( هجوز اذإ ) :م روكذملا فالخلا ىلع :ش ( حاكنلاب ليكولا اذكو ) :م

 زاج خسنلا ضعب يف عقوو «-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع زاج اهلثم رهم نم رثكأب
 نم يآ :ش ( ةفاضإلا نم دبال هنأل ) :م هجو هل ناك نإو فيحصت هنأ رهاظلاو « فاقلاب هدقع

 هيف ةمهتلا نأل هلوق ىلإ هب راشأو :ش ( ةمهتلا هذه نكمتت الف دقعلا يف لكما ىلإ ) :م دقعلا ةفاضإ

 ‹ اهنيعب ةأرما هجوزي نأ الجر لجر لكو اذإو «لصألا» يف-هللا همحر- دمحم لاق « ةققحتم

 يفو . -هللا همحر-ةفينح يبأ لوق يف زئاج وهف اهلثم رهم ىلع اهداز نإف « زئاج وهف هايإ اهجوزف

 اذإو « زئاج وهف « هلثم يف سانلا نباغتي اب اهجوز اذإ -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ لوق
 ( دقعلا قلطي هنأل ءارشلاب ليكولا كلذك الو ) :م هاضرت نآ الإ حاكنلا جوزلا مزلي مل كلذ نم رشكأ

 . نالفل لوقي الو «تيرتشا لوقي ثيح لكوملا ىلإ دقعلا فيضي ال هنأل يأ :ش
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 ‹ مينهد ضورعلا يف ليقو « نيموقملا ميوقت تحت لخدي ال ام هيف سانلا نباغتي ال يذلاو : لاق

 يف لقيو لوألا يف هدوجو رثكي فرصتلا نأل هدزاؤد هد تاراقعلا يفو « هدزای هد تاناویحلا يفو

 . فرصتلا ةلقل نبغلا ةرثكو طسوألا يف طسوتيو ريخألا

 ميوقت تحت لخدي ال ام هيف سانلا نباغتي ال يذلاو ) :م-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 «هرخآ ىلإ . . . يذلاو لاقف امهتيفيك نيبي نأ عرش شحافلاو ريسيلا نبغلا ركذ ال :ش ( نيموقملا

 يواحطلا لاقو « هيف نباغتي امن اذه لباقمو « لخديال ام هلوق وه هربخو ادتبم يذلاو هلوقو
 ريغ اذهو « هنم لقأو ةرشعلا فصن سانلا نباغتي يذلا رادقملاو « «هرصتخم» يف-هللا همحر-

 . هيلع لدت مهبهاذم نکلو « مهنع صوصنم

 يف خياشملا فلتخا :«ريبكلا عماجلا حرش» يف-هللا همحر- يفسنلا نيعملا وبأ خيشلا لاقو

 هيف سانلا نباغتي ال امو ليلق هيف سانلا نباغتي ام لاق نم مهنم «ريثكلاو ليلقلا نيب لصافلا دحل ا

 نم مهنمو«ريثک وهف لخدی ال امو ‹ لیلق وهف نیموقملا وقت تحت لخدي ام لاق نم مهنمو « ريثك
 . يضاقلا يأر ىلإ ضوفم كلذ : لاق

 نايب وهو نيموقملا موقت تحت لخدي ام هلوق نمضت ام ىلع فوطعم اذه :ش ( ليقو ) :م

 يف ) :م هيف سانلا نباغتي ام ردق لاق هنإ : -هللا همحر- ىيحي نب ريصن لاقو « ريسيلا نيغلل

 نونلا رسكب مينو يسرافلاب ةرشع مسا ءاهلا نوكسو ةلمهملا لادلا حتفب :ش ( مينهد ضورعلا

 يفو ) :م مهرد فصنانه دارملاو فصنلا مسا وهو ميم هرخآ يفو فورحلا رخآ ءايلا نوكسو

 ياز مث فلأ اهدعب فورحلا رخآ ءايلاب ةدايزو رشع دحأل مسا اذهو :ش ( هدزاي هد :تاناويحلا

 ينثال مسا اذهو :ش ( هدزآ ود هد تاراقمعلا يفو ) :م ةنكاس ءاه مث ةحوتفم ةلمهم لاد مث ةنكاس

 ءاقتلاو يازلا نوكسو فلألا دعب نونلا نوكسو واولابو ةلمهملا لادلا مضب هدزن ودو رشع

 . ةنكاس ءاه مث ةحوتفم ةلمهم لاد يازلا دعبو ريثك رقتفم مهدنع نينكاسلا

 امهمحر-دمحمو يفسنلا نيعملا يبأ خيشلا ظفل نع ًالقان -هللا همحر- يزارتألا لاقو

 ام ىلع كلذ اولخدآ خلب خياشمو ؛ريبكلا عماجل ا يف ينعي مين هدب باتكلا اذه يف ردق : -هللا

 راقعلا يف ريسيلا اوردق مهنأ مهنع ىكح-هللا همحر- سيردإ نب بيعش نب مساقلا وبأ هيقفلا لاق

 . مین هدب :ضورعلا يفو هدزای هدب ناویحلا يفو «داز اود هدب

 يف لقيو ) :م مين هد ضورعلا يف هلوق وهو :ش ( لوألا يف هدوجو رثكي فرصتلا نأل ) :م

 يف هلوق وهو :ش ( طسوألا يف طسوتيو ) :م هدزأ ود هد :تاراقعلا يف هلوق وهو :ش ( ريخألا

 . ( فرصتلا ةلقل نبغلا ةرثكو ) :م هد زاي هد : تاناويحلا

 ناك غلبملا اذه ىلإ نبغلا ناك اذإف « الب : لاق-هللا ةمحر- لمكألا خيشلا كلذ حضوأو :ش
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 نع قلطم ظفللا نأل -هللا همحر - ةفينح يبأ دنع زاج « هفصن عابف هل دبع عيبب هلو اذو: لاق

 هب فصنلا عاب اذإف ‹ هدنع زوجي فصنلا نمشب لكلا عاب ول هنأ ىرت الأ ‹ عامتجالاو قارتفالا ديق

 رخآلا فصنلا عيبي نأ الإ ‹ ةكرشلا ررض نم هيف الو؛ فراعتم ريغ هنأل زوجي ال : الاقو . ىلوأ

 جاتحيف  ةلمج هيرتشي نم دجب ال ناب لاثتمالا ىلإ ةليسو عقي دق فصنلا عيب نأل امصتخي نأ لبق

 عيبلا ضقن لبق يقابلا عاب اذإف قرفي نأ ىلإ

 ةلقب ديزي نبغلا نأل هجولا اذه ىلع ريدقتلاو « لكوملا مزل كلذ ىلع داز نإو « رمآلا مزل اريسي

 . هترثكو تاراجتلا عوقو ةلقب اهترثكو « اهتلقو اهترثك نم صقنيو ةبرجتلا

 باصن مهارد ةرشعو ‹طسوتم طسوألا يفو «ليلق ريخألا يفو «ريثك لوألا مسقلا يفو

 ‹ةسكامملا يفو هب حماستي ال دقف « هلجأل سبحي لام مهردلاو ًالصأ لعجف ةمرتحم دي هب عطقي

 بسحب كلذ دعب فعوضو اريسي ناكف ةفصنلا نم فصنلاو اريسي هعوقو رثك اميف ربتعي ملف
 . هفعض فعض ربتعا لقألا نم لقأ ناك امو هفعض ربتعا هنم اعوقو لقأ ناك امف « عقاوملا

 هفصن عابف هل دبع عيبب هلكو اذإو ) :م ريغصلا عماجلا يف-هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 عضو اغإو « اًقلطم يأ هدبع عيب الجر لجر لکو اذإ ينعي :ش (- هللا همحر- ةفينح يبأ دنع زاج

 يف سيلو هعيبب لكو ام فصن عاب اذإ هنأل روكذملا فالتخالا اذه هيلع بترتيل دبعلا يف ةلأسلملا

 ديق نع قلطم ظفللا نأل ) :م «حاضيإإلا» يف هركذ « قافتالاب زوجي ريعشلاو ةطنحلاك « ررض هعيرفت

 : هلوقب حضوتساو «هقالطإ ىلع يرجيف :ش ( عامتجالاو قارتفالا

 هللا يضر - ةفينح يبآ دنع يأ :ش ( هدنع زوجي فصنلا نمشب لكلا عاب ول هنأ ىرت الأ ) :م

 عم ضعبلا كاسمإ نأل :ش ( ىلوأ ) :م نمشلا كلذب يأ :ش ( هب فصنلا عاب اذإف ) :م :- هنع ىلاعت

 زوجي ال هنأل « هدنع» هلوقب ديق اغإو « نمفلا كلذب لكلا عيب نم هل عفنأ نمشلا اذهب ضعبلا عيب

 عيب زوجي اغنإ :ليق نإف « -هللا امهمحر- دمحآو يعفاشلا لاق هبو « شحاف نيغ هنأل امهدنع

 يف بيع يهو ةكرشلا مزلي نمشلا فصنب فصنلا عيب يف امأ «ةكرشلا مدعل فصنلا نمشب لكلا

 ‹ فصنلا نمشب لكلا عيب ررض نم نوهأ ةكرشلا ررض :انلق . ءارشلا ىلإ هفلاحي ناكف « نايعألا

 . ىلوأ نوهأ وهو اذه زوجي نالف هلوق ىلع كلذ زاج املف

 فصللا عيبو فراعتلا ىلإ فرصني هب ليكوتلا نأل :ش ( فراعتم ريغ هنأل زوجي ال : لاقو ) :م

 :م بيع اهنأل ةكرشلا ررض نم فصنلا عيب يف امل يأ :ش ( ةكرشلا ررض نم هيف الو ) :م فراعتم ريغ

 عقي دق فصنلا عيب نأل ) :م لكوملاو ليكولا يآ :ش ( امصتخي نأ لبق رخآلا فصنلا عيبي نأ الإ )

 عيبلا ضقن لبق يقابلا عاب اذإف قرفي نأ ىلإ جاتحيف ‹ ةلمج هيرتشي نم دجي ال ناب لاثنتمالا ىلإ ةليسو
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 ناسحتسا اذهو« زوجي الف ةليسو عقي مل هنأ رهظ عبي مل ذإو . ةليسو عقو هنأ نيبت لوألا

 نأل لك وما مزل هيقاب ىرتشا نإف ‹ فوقوم ءارشلاف هفصن ىرتشاف دبع ءارشب هلکو نإو .امهدنع
 اًصقش هئارش ىلإ جاتحيف« ةعامج نيب اًنوروم ناك ناب لاثتمالا ىلإ ةليسو عقي دق ضعبلا ءارش
 اذهو رمآلا ىلع لفنيف « ةليسو عقو هنأ نوبت عيبلا رمآلا در لبق يقابلا ىرتشا اذإف ءاًصقش

 ةمهتلا ققحتت ءارشلا يف نأ - هللا همحر - ةفينح يبأل قرفلاو .قافتالاب

 :ش (اذهو زوجي الف ةليسو عقي مل هنأ رهظ عبي مل اذإو ) :م لاثتمالا ىلإ :ش ( ةليسو عقو هنأ نيبت لوألا

 دنع يأ :ش ( امهدنع ناسحتسا ) :م ةموصخلا لبق رخآلا فصنلا عيبي نأ ىلإ اًقوقوم عيبلا نوك يأ

 . فصنلا عيبب ةفلاخملا توبثل فقوتي ال نأ سايقلا نأل « -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ

 همحر-رفز لوق يفو : (ريغصلا عماجلا حرش» يف -هللا همحر- ثيللا وبآ هيقفلا لاقو
 عم ليكولا مصتخا ولو « «يواحطلا حرش» يفو « اهلك لاوحألا يف هسفنل ءارشلا نوكي :-هللا

 ىرتشا ليكولا نإ مث «ليكولا يضاقلا مزلآو يقابلا ليكولا يرتشي نآ لبق يضاقلا ىلإ لكوملا
 اهصيقنت يف يتلا ءايشألا عيمج يف مكحلااذه كلذكو « عامجإلاب ليكولا مزلي كلذ دعب يقابلا

 هيف سيل يذلاو « كلذ هبشأ امو بوثلاو ةبادلاو ةمألاو دبعلاك اًبيع هيف صيقنتلا نوكيو « ةرضم
 یرتشاف نیدبع ءارشب هلکو ولو «بیرق نع اذه رم دقو « رمآلا مزل هضعب یرتشاف « ابيع صیقنتلا
 مزل اهنم ادحاو ىرتشاف ديبعلا نم ةعامج ءارشب هلكو ولاذكو « عامجإلاب رمآلا مزل امهدحأ هل

 . رمآلا

 دبع ءارشب ) :م الجر لجر لکو نإو يآ هلكو نإو خسنلا ضعب يفو :ش ( هلكو نإو ) :م
 لوق يف-هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو قافتالاب :ش ( فوقوم ءارشلاف هفصن ىرتشاف

 مزل هيقاب ىرتشا نإف ) :م رمآلا ىلع ذفني ال : ةياورو لوق يف الاقو « ةياور يف-هللا همحر-دمحأو
 اصقش هئارش ىلإ جاتحيف ةعامج نم اًتوروم ناك ناب « لاثتمالا ىلإ ةليسو عقي دق ضعبلا ءارش نأل لكوملا

 ىتح اًصقش اًصقش ىرتشا اذإف ٠ ءيشلا نم ةفئاطلاو « ضرألا نم ةعطقلا صقشلا :ش ( ًصقش

 ىرتشا اذإف ) :م :هلوقب راشأ هيلإو «زاجف رمآألا دوصقم ليصحت ىلإ ةليسو ناك يقابلا ىرتشا
 ‹ ةلمج ىرتشا نأك ريصي هنأل :ش (رمآلا ىلع ذفنيف « ةليسو عقو هنأ نيبت عيبلا رمآلا در لبق يقابلا

 . فالخلا عفترا هيقاب ىرتشا امل هنأل :ش ( قافتالاب اذهو ) :م ةمهتلا تلازو

 : -هللا همحر- فسوي وبأ لاق : «بيرقتلاب »ىمسملا هباتك يف-هللا همحر- يرودقلا لاقو

 ‹ ليكولا قتع زجي ملو « هيف رمآلا قتع زاج هفصن ىرتشاف ادبع هل يرتشي نأ الجر لجر لکو اذإ
 (-هللا همحر- ةفينح يبأل قرفلاو) :م لكوملا نود هيف ليكولا قتع زوجي :-هللا همحر- دمحم لاقو

 دبعلا ةيمستب رمألا ةحص نأل :ش ( ةمهتلا ققحتت ءارشلا يف نأ ) :م ءارشلاو عيبلا نيب يأ :ش
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 فداص ءارشلاب رمآلاو « هقالطإ هيف ربتعيف حصيف هكلم فداصب عييلاب رمآلا نأ رخآو « رم ام ىلع

 ضبقو هعابف هدبع عيبب الجر رمأ نمو : لاق . قالطإلاو دييقتلا هيف ربتعي الف حصي ملف ريغلا كلم

 وأ نيج ءابإب وأ ةنيبب يضاقلا ءاضقل هلثم ثدحي ال بيعب هيلع يرتشملا هدرف ضبقي مل وأ نمشلا
 «عئابلا دي يف بيعلا ثودحب نقيت يضاقلا نأل رمآلا ىلع هدري هنإف « هرارقإي

 ليكوتلا ةحصف عيبلا بناج يف امأو « رمآلا رمأ الثمن هب ريصي الف « دعب سيل دبعلا فصنو

 . هقالطإ هيف ربتعيف ضعبلا يف دوجوم كلذو نيعلا كلم رابتعاب

 يف قالطإلاو مومعلا ربتحعي - هنع ىلاعت هللا يضر- ةفينح ابأ نأ : هيف مالكلا قيقحتو

 امهدنعو ةمهت الو هيف ررض ال يذلا فراعتملا ربتعيف ءارشلاب ليكوتلا يف امأو « عيبلاب ليكوتلا

 ( رخآو ) :م ‹ةققحتم هيف ةمهتلا نأل مدقت يذلا هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( رم ام ىلع ) :م ءاوس امهالك

 ) :م عيبلاب ليكوتلا ةروص يف يأ :ش ( عيبلا يف رمآلا نأ ) :م ءارشلاو عيبلا نيب رخآ قرف يأ :ش
 (هقالطإ هيف ربتعیف ) :م هکلم ىلع هتیالول هرمآ يأ :ش ( حصیف ) :م رمآلا كلم يأ :ش ( هکلم فداصي

 . قيرفتلاو عمحجلا نع اًقلطم عقو رمألا نأل فصنلا عيب زاجف « رمألا قالطإ يأ :ش

 لام وهو :ش ( ريغلا كلم فداص ) :م ءارشلا يف ليكوتلاب رمألا يأ :ش ( ءارشلاب رمألاو ) :م

 ةرورض حص انإو « ريغلا لام يف رمآلل كلم ال هنأل ادوصقم رمألا يأ :ش ( حصي ملف ) :م مئابلا

 ضعبلا ءارش زجي ملف :ش ( قالطإلاو دييقتلا هيف ربتعي الف ) :م هترورض تبث امل مومع الو هيلإ هتجاخ

 ‹ ضعبلا ال لكلا ءارش وهو « فراعتلاب ىدآتي كلذو ةرورضلا ردقب ردقتي ةرورضلاب تباثلا نأل

 امصتخي نأ لبق ضعبلا ىرتشا اذإ الإ ٠ ضعبلا ءارشب لصحي ال لكلا نم بولطملا ضرغلا نأل
 . رمام ىلع

 هعابف هدبع عيبب ًالجر رم نمو ) :م ريغصلا عماجلا يف-هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( هلم ثدحي ال بيعب ) :م عئابلا ىلع يآ :ش ( هيلع يرتشملا هدرف ضبقي مل وأ نمفلا ضبقو

 :م رومأملا ىلع تماق :ش ( ةنيبب ) :م امإ :ش ( يضاقلا ءاضقل ) :م ةيغاشلا نسلاو « ةدئازلا عبصإلاك

 يأ :ش ( هرارقإب وأ ) :م هيلإ اههجوت دنع نيميلا نع رومأملا لوكنب ءاضقلا يأ :ش ( نيم ءابإب وأ )

 ىلع ) :م دبعلا دري يأ :ش ( هدري ) :م رومأمل ا نإف يأ :ش ( هنإف ) :م بيعلاب رومأمل ا رارقإب ءاضقلا

 ثودحب نقيت يضاقلا نأل ) :م لكوملا ىلع در ليكولا ىلع درلا ذإ « ةموصحخ ريغ نم :ش ( رمآلا

 ءاضق ىلإ ةجاح الف هيلع دري بيعلاب أرقم ليكولا ناك اذإ : ليق نإف :ش ( عئابلا دي يف بيعلا
 . هركذ نم ةدئاف امف يضاقلا

 نع عنتيو بيعلاب رقي نأ نكي هنأل « ءاضقلا ىلإ رارقإلا ةروص يف جاتحي هنأب : بیجأ
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 ال هنأ ملعي يضاقلا نأ :باتكلا يف اهطارتشا ليوأتو « ججحلا هذه ىلإ ادنتسم هؤاضق نكي ملف

 روهظل ججحلا هذه ىلإ جاتحيف ‹ عيبلا خيرات هيلع هبتشا هنكل «ًالثم رهش ةدم يف هلثم ثدحي

 هجوت يف ةجح بيبطلا لوقو نهلوقو « ءابطألاو ءاسنلا الإ هفرعي ال ابيع ناك وأ ‹ خيراتلا

 ال رهاظ بيعلاو عيبلا نياع يضاقلا ناك ول ىتح « درلا يف اهيلإ رقتفيف ‹ درلا يف ال ةموصخلا

 نإ كلذك و لاق . ةموصخو در ىلإ ليكولا جاتحي الف لكوملا ىلع در وهو « اهنم ءيش ىلإ جاتحي

 لوكنلا يف رطضم ليكولاو ‹ ةقلطم ةجح ةنيبلا نأل « نيم ءابإب وأ ةنيبب هلثم ثدحي بيعب هيلع در

 ناك امل : لاقي امع باوج اذه :ش ( ادنتسم هؤاضق نکی ملف ) :م لوبقلا ىلع هربجي يضاقلاف لوبقلا

 دوجوب اهعطق ةلعل اهنودب ىضقت لب « ججحلا هذه ىلإ ءاضقلا فقوتي مل هلثم ثدحي ال بيعلا
 يهو :ش ( ججحلا هذه ىلإ ) :م ادنتسم هؤاضق نكي مل لاقي نأب باوجلا ريرقتو « مئابلا دنع بيعلا

 ججحلا طارتشا يأ :ش ( باتكلا يف اهطارتشا ليوأتو ) :م نيميلا نع ءابإلاو « رارقإلاو « ةنيبلا

 . ريغصلا عماحلا» يف ةروكذملا

 هنكل ء ًالثم رهش ةدم يف هلثم ثدحي ال ) :م روكذملا بيعلا نأ يأ :ش ( هنأ ملعي يضاقلا نأ ) :م

 همحر-أدمحم نأ اذه حضوي :ش ( خيراتلا روهظل ججحلا هذه ىلإ جاتحيف «عيبلا خيرات هيلع هبتشا

 بيعلا نأب يضاقلا ىلع رمألا هابتشال رارقإلا وأ ءابإلا وأ ةنيبلا «ريغصلا عماجلا» يف طرش-هللا

 . ًالثم رهش ةدم ثدحي ال بيعلا اذه لثم نأ اهنم يضاقلا ملعي ذإ ال وأ يدق

 نأ ىلع ججحلا هذه نم ةدحاو ىلإ يرتشملا جاتحيف «ناك ىتم عيبلا خيرات ملعيال هنكلو

 اذهو هيلع عيبملا دريف ئابلا دي يف ناك بيعلا اذه نأ يضاقلا دنع رهظي ىتح رهش ذنم عيبلا خيرات

 درلا يرتشملا ديري يذلا بيعلا ناك وأ يأ :ش ( ابيع ناك وأ ) :م-هللا همحر- فنصملا هركذ ام نايب

 ال ابيع وأ يأ :ش ( ءابطألاو) :م قدلا ضرملاو « جرفلا يف نرقلاك :ش ( ءاسنلا هفرعي ال ) م ابيع هب

 :ش ( ةموصخلا هجوت يف ةجح بيبطلا لوقو نهلوقو ) :م يدقلا لاعسلاك « ءابطألا الإ هفرعي

 ( رقتفيف ) :م كلذك ناك اذإف « عئابلا ىلع عيبملا در يف ةجحب سيل يأ :ش ( درلا يف ال) :م يرتشملل

 :م ءابإلاو رارقإلاو ةنيبلا يهو ةروكذملا ججحلا ىلإ يأ :ش ( درلا يف اهيلإ ) :م يضاقلا يأ :ش

 ةروكذملا ججحلا نم يأ :ش ( اهنم ءيش ىلإ جاتحي ال رهاظ بيعلاو« عيبلا نياع يضاقلا ناك ول ىتح)

 ةموصخو در ىلإ ليكولا جاتحي الف لكوملا ىلع در ) :م ليكولا ىلع درلا يأ :ش ( وهو ) :م

 بيع ببسب يأ :ش ( بيعب) :م عئابلا ىلع عيبملا يرتشملا در نإ يأ :ش ( هيلع هدر نإ كلذكو:لاق.

 :ش ( نیمی ءابإب وأ) :م هدر نإ هلوقب قلعت :ش ( ةنيبب ) :م بيعلا اذه لشم يأ :ش ( هلثم ثدحي ) :م

 مايق اهب تبثيف «ةفاك سانلا دنع ةتبثم يأ :ش ( ةقلطم ةجح ةنيبلا نأل ) :م نيميلا نع لوكنلاب وأ يأ

 همحر- يكاكلا لاق :ش ( لوكنلا يف رطضم ليكو لاو ) :م لكوملا ىلع درلا ذفنف لكوملا دنع بيعلا ٠

 هدر ول-هللا همحر- رفز دنعف . «طوسبملا» يف هركذ-هللا همحر- رفز لوق نع باوج اذه : -هللا

 ۷٦



 مزل هرارقإب كلذ ناك نإف : لاق . رمألا مزلف عيبملا ةسرام مدع رابتعاب هملع نع بيعلا دعبل

 نأ هل نأ الإ  لوكنلاو توكسلا هناكمإل هيلإ رطضم ريغ وهو ءةرصاق ةجح رارقإلا نألرومأملا

 هلثم ثدحي بيعلاو ‹ ءاضق ريغب درلا ناك اذإ ام فالخب . هلوكنب وأ ةنيبب همزليف لكوملا مصاخي

 هعئاب مصاخی نأ هل نوکی ال ٹیح

 ىلع هدر يناثلا يرتشملا مث هريغ نم هعابو اًئيش ىرتش ڈا ولو لکوملا ىلع هدری نآ هل نکی مل هلوکنب

 .. هعئاب ىلع هدري نأ هل نکی مل هلوکنب لوألا يرتشملا

 مدع رابتعاب هملع نع بيعلا دعبل ) :م لوكنلا اذه يف رطضم ليكولا نأ : باوجلا ريرقتو

 رشامي مل هنآ ينعي ‹ رمآلا هرشاب لمعب كلذ ىلإ رطضا اإ هريرقت :ش ( رمألا مزلف عيبملا ةسرام

 ىلع ادر هيلع درلا ناكف هيف هعقوأ يذلا وه رمآلاو « ريغلا كلم بيعب فرعي الف دبعلا لاوحأ

 هنكلو لوكنلا يف رطضم هنإف يرتشملا فالخبو ارطضم ال هيف راتخم هنإف رقأ اذإ امأف « ادبع لكوملا

 . طوسبملا يف اذك ‹ هريغ ىلع عجري الف هسفنب هرشاب لمعب

 عون هيفف لوكنلاب ناك اذإو « رهاظف ةنيبلاب درلا ناك اذإ : -هللا همحر- ةعيرشلا جات لاقو

 نم نأ ىرت الآ : رارقإلا ةلزنمب قاقحتسالا لصف ىفو « ةنيبلا ةلزئم انه لوكنلا لعج هنأل لاكشإ

 ال يرتشم اف هلوكنب يضاقلا ىضقف « لكنف يرتشملا فلحتساو هدبع هنأ لجر ىعداف اًدبع ىرتشا

 . يرتشملا هب رقأ امك نمشلاب عجري
 نيميلا هل قلطي ام يرتشملا نم قبس ءارشلا ةلأسم يف نأ « نيتلأسملا نيب قرفلا وه باوجلاو

 ء هرارقإب هلوكن ربتعاف لوكنلا يف ارطضم نكي ملف كلم لا بابسأ نم ءارشلا نأ امل هكلم عيبملا نوكل

 رطضم وه امك لوکنلا يف ارطضم ناکف < ‹ نيميلا هل قلطي ام هنم قبسي ملف ليكولا قح يف امأو

 . هجولا اذه يف ةنيبلاب هلوكن ربتعيف « ةنيبلا ةماقإ دنع

 مزل هرارقإب) :م بيلا يآ :ش ( كلذ ناك نإف ) :- هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ريغ وهو ) هريغ نود رقملا قح يف الإ رهظي ال :ش ( ةرصاق ةجح رارقإلا نأل ) :م ليكولا وهو ( رومأملا

 يضقيو ‹« نيميلا هيلع يضقي ىتح ( لوكنلاو توكسلا هناكمإل) :م رارقإلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ رطضم

 يأ :ش ( هل نا الإ) :م لوكنلاو توكسلا هنكيي هنأل يأ « ناعوفرم لوكنلاو « توكسلاو لوكنلاب

 ءاضقلاب درلا نأل « لكوملا لوكن يأ :ش ( هلوکنب وآ ةنيبب همزليف لكوملا مصاخي نآ) :م هل نأ ريغ

 نآ هل ناك خسفلا ثيح نمف رارقإلا يهو « ةرصاق ةجحلا نأ ريغ يضاقلا ةيالو مومعل خسف

 لاق ام طقسيف «رارقإلا عم ءاضقلا ىلإ ةجاحلا ةدئاف هذهو همزلي ال روصقلا ثيح نمو «همصاخي

 . ةلاحم ال هلبقي هنأل « ىضاقلا ءاضق ىلإ ذئنيح ةجاح ال بيعلاب ليكولا رقأ اذإ ؛ةياهنلا» يف

 ( هعئاب مصاخی نآ هل نوکی ال ثیح هلثم ثدحی بیعلاو ءاضق ریغب درلا ناک اذإ ام فالخب ) :م
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 نأ ريغ يضاقلا ةيالو مومعل خسف ءاضقلاب درلاو ‹ امهشلاث عئابلاو « ثلاث قح يف ديدج عيب هنأل

 يف روصقلا ثيح نمو ‹ همصاخي نآ هل ناك خسفلا ثيح نمف « رارقإلا يهو ةرصاق ةجحلا

 مزلي هرارقإب ءاضق ريغب درلاو « هلثم ثدحي ال بيعلا ناك ولو ءةجحب الإ لك ولا مزلي ال ةجحلا

 ال همصاخي نأ هل سيل تاياورلا ةماع يفو ءنيعتم درلا نأل ؛ ةياور يف ةموصخ ريغ نم لكوملا
 ء درلا نيعتي ملف « ناصقنلاب عوجرلا ىلإ مث ءدرلا ىلإ لقتني مث « ةمالسلا فصو يف قحلاو « انركذ

 هانیب دقو

 يغبني ناکو هرمآ لوقي وأ « هلکوم مصاخی لوقي نأ يغبني ناک :- هللا همحر - يزارتألا لاق :ش

 عم ليكولا ةمصاخم يف مالكلا نأل ء امهشلاث لكوملاو امهشلاث عئابلاو هلوق ناكم لوقي نأ اًضيأ

 لكوملا ىلإ لقتنا ال عيبلا نأل هرمآ مصاخي هلوق نع عئابلاب ريغ لبق ىهتنا عئابب سيل وهو لكوملا
 (امهتلا عئابلاو ثلاث قح يف ديدج عيب هنأل ) :م هايإ هعاب هنأكف هتهج نم لصح دق رمأب هيلع ررقتو
 . رمآلاو لكوملا وهو :ش

 قح هل نوکی ال نأ يغبني : لاقي نأ وهو « لاؤس باوج اذه :ش ( خسف ءاضقلاب درلاو ) :م

 ريرقتو « لكلا قح يف ًاديدج اعيب ناكف ليكولا رارقإب درلا لصح دق ذإ «لكوملا عم ةموصحل ا
 الف لكوملاو ليكولا ىلع :ش ( يضاقلا ةيالو مومعل ) :م خسف يضاقلا ءاضقب درلا نأ : باوجل ا

 نأ ريغ ) :م ًاخسف لعجيف هنم هرك ىلع هدري يضاقلا نأل يضارتلا دقفل أدتبم ًادقع نوكي نأ لمتحي

 نمف ) :م امهب انلمعف رصاق ليلد ينعي :ش ( رارقإلا يهو ةرصاق ) :م رارقأإلا يهو :ش ( ةجحلا
 ( همصاخي نأ) :م ليكولا يأ :ش ( هل ناك ) :م ءاضقلاب درلا نأ ثيح نمف يأ :ش ( خسفلا ثيح

 ال )م ةرصاق ةجح رارقإلا نأ ثيح نمو يأ :ش ( ةجحلا يف روصقلا ثيح نمو ) :م لكوملا :ش
 ريغب درلاو هلثم ثدحي ال بيعلا ناك ولو ) :م لكوملا ىلع ةنيبلا ةماقإ يهو :ش ( ةجحب الإ لك ولا مزلي

 نأل ) :ملصألا نم عويبلا باتك ةياور يهو :ش ( ةياور يف ةموصخ ريغ نم لك ولا مزلي هرارقإب ءاضق
 راص اتيعتم درلا ناك اذإف ‹ يضاقلا هلعفي ام نيع العف نيمصخل ا نأل اذه يف :ش ( نيعتم درلا

 يفو) :م ةبهلا يف عوجرلاو « نيدلا ءاضقو « ةعفشلا ميلستك ءاوس يضاقلا ملستو « مصخل ا ميلست

 هنأل هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انركذ ال همصاخي نأ هل سيل) :م (طوسبملا» نم يأ :ش ( تاياورلا ةماع

 . ثلاث قح يف ديدج عیب

 ةبلاطملا لصألا مكح ينعي نيعتم درلا نإ : لاق نم باوج :ش (ةمالسلا فصو يف قحلاو ) :م

 لقتني مث يآ :ش ( عوجرلا ىلإ مث ) :م زجعلا ةرورضب :ش ( درلا ىلإ لقتني مث ) :م ةمالسلا فصوب

 لئاسملا نم ركذ اميفو :ش ( درلا نيعتي ملف ) :م بيعلا ةصح يهو :ش ( ناصقنلاب ) :م عوجرلا ىلإ

 مكح يأ :ش ( هانيب دقو ) :م عماجلا مدعل سايقلا ريسفت « هريغ ىلإ لوحتلا لمتحي ال نيعتم

۸ 



 لاقو ‹ ةئيسنب هتعبف دقنب دبع عيبب كنرمأ:رخآل لاق نمو : لاق . اذه نم لوطأب ةلافكلا يف

 ةلالد الو هتهج نم دافتسي رمألا نأل « رمآلا لوق لوقلاف « اًئيش لقت ملو هعيبب ينترمأ :رومأم

 نأل ‹ براضملا لوق لوقلاف لالا برو براضملا كلذ يف فلتخا نإو : لاق « قالطإلا ىلع

 ةلالد تماقف ‹ ةبراضملا ةظفل ركذب فرصتلا كلم هنأ ىرت الأ ‹ مومعلا ةبراضملا يف لصألا

 نوكي ثيح «رخآ عون يف براضملاو عون يف ةبراضملا لالا بر ىعدا اذإ ام فالخب قالطإلا
 رمألا قلطم مث ‹ ةضحلملا ةلاك ولا ىلإ لزنف امهقداصتب هيف قالطإلا طقس هنأل لاملا برل لوقلا
 لجاب ديقتي :امهدنعو «- هللا همحر- ةفينح يبآ دنع ناك لجأ يأ ىلإ ةئيسن وأ ادقن همظتني عيبلاب

 هدبع عیبب الجر رمآ نمو : لاق . مدقت دق هجولاو فراعتم

 نم يآ :ش (اذه نم لوطأب ) :م فنصلملا هفلأ باتكلا مسا :ش ( ةلافكلا يف ):م ةروكذملا لئاسملا

 انه هائيب يذلا

 عيبب كترمأ رخآل لاق نمو ) :م «ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 يعفاشلا لاق هبو :ش (رمآلا لوق لوقلاف « اًئيش لقت ملو هعيبب ينترمأ رومأملا لاقو ةئيسنب هتعبف دقنب دبع
 و ر ر ر ور یف للا مھم ر دمار لاسو

 لوقلا : ةياور يف - هللا همحر - دمحأ نعو « ليكولل لوقلاف ةكلاه تناك نإو لكوملل لوقلاف

 ذإ :ش ( قالطإلا ىلع ةلالد الو ) :م رمآلا ةهج نم يأ :ش ( هتهج نم دافتسي رمألا نأل ) :م ليكولل

 نم دافتسي رمألاو ‹ نيهجولا دحأ ىلع ليلد الو « اًقلطم نوكي دقو ًاديقم نوكي دق عيبلاب رمألا

 . ةلاكولا لصأ ركنأ ول امك هلوق لوقلا ناكف هتهج

 نأب :ش ( لاملا برو براضملا ) :م همدعو دقنلا يف يأ :ش ( كلذ يف فلتخا نإو :لاق ) :م

 لوق لوقلاف) :م اًيش نيعي ملو ةبراضم تعفد لب : براضملا لاقو دقنلاب كترمأ :لاملا بر لاق

 ةظفل رك ذب فرصتلا كلي هنأ ىرت الأ ) :م قالطإلاو :ش ( مومعلا ةبراضملا يف لصألا نأل براضلملا

 دقع ةلاكولا نأل ليكولاك سيلو :ش ( قالطإلا ةلالد تماقف ) :م ماع نذإلا تبثيو :ش ( ةبراضلملا

 ىعداو يأ :ش (رخآ عون يف براضملاو عون يف ةبراضما لالا بر ىعدا اذإ ام فالخب ) :م صاخ

 امهقداصتب قالطإلا طقس هنأل لالا برل لوقلا نوكي ثيح ) :م زبلا نم رحخآ عون يف ةبراضملا براضللا

 . رمامك رمآلل لوقلا ةضحملا ةلاكولا يفو :ش ( ةضحملا ةلاكولا ىلإ لزنف

 - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ناك لجأ يأ ىلإ ةئيسن وأ دقن همظتني عيبلاب رمألا قلطم مث ) :م

 لكوملا ةلأسم يف مدقت نيبناحلا نم هجولا يأ :ش ( مدقت دق هجولاو فراعتم لجاأب دیقتی: امهدنعو

 . فراعتملاب امهو «قالطإلاب لمعي - هللا همحر - ةفينح ابآ نأ: وه هجولاو « عيبلاب

 هدبع میبب الجر رمآ نمو ) :م ؟ريخصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق (:م

۹ 



 نأل هيلع نامض الف هيلع لالا یوتف ًالیفک هب ذخا وا هدي يف عاضف اتهر نمشلاب ذخأو هعابف

 ءافيتسالا بناجل ةقيلو ناهترالاو هب قثوت ةلافكلاو ءاهنم نمثلا ضبقو قوقحلا يف ليصأ ليكو لا
 ةلافكلا نود نيدلا ضبق يف هبانأ دقو ةباين لعفي هنأل نيدلا ضبقب ليكولا فالخب امهكلميف

 . هنع هرجح لك ىلا كلم ال اذهلو ةلاصأ ضبقي عيبلاب ليكولاو « نهرلا ذخاو

 الف) :م ليفكلا ىلع يآ :ش ( هيلع لالا ىوتف ًاليفك هب ذخأ وأ «هدي يف عاضف اًتهر نمشلاب ذخأو هعابف

 يف ققحتي ال ىوتلا نأل ةلاوحلا انه ةلافكلا نم دارملا: ليق «ليفكلا ىلع يآ :ش ( هيلع نامض
 . ةلافكلا

 نأل - هللا همحر-فسوي يبأ دنع زجي مل نمشلاب لاتحا امل عيبلاب ليكولا : يشاترمتلا لاقو

 ىوتلاو « اهتقيقح ىلع لب : ليق « هدنع كلذ كلي ال ليكولاو « ليصألا ءاربإ نمضتت ةلاوحلا

 هللا همحر - يجاهنلا «عماج» يفو «اًسلفم هنع لوفكملاو « ليفكلا تام نأب ةلافكلا يف ققحتي

 ىلإ رمألا عفر نأب « ليفكلا ىلع ىوتلا ةلافكلا يفو « اًسلفم توي نأب ليفكلا ىلع ىوتلا :-

 . - هللا همحر - كلام مامإلا بهذم وه امك « ةلافكلا سفنب ليصألا ةءارب ىري يضاقلا

 (هب قثوت ةلافكلاو ) :م قوقحلا نم يآ :ش ( اهنم نمشلا ضبقو قوقحلا يف ليصأ ليكولا نأل ) :م

 مل هدنع كلهو نمشلا ىفوتسا ولو :ش ( ءافيتسالا بناجل ةقيثو ناهترالاو ) :م نمفلاب يأ :ش

 ( نيدلا ضبقب ليكولا فالخب ) :م نهرلاو ةلافكلا ليكولا كلميف يأ :ش ( امهكلميف ) :م نمضي

 حصي ضبقلا نع هاهن اذإ ىتح :ش ( ةباين لعفي هنأل ) :مزوجي ال هنإف ًاليفك وأ « اتهر ذخآ يآ :ش

 ةباين ال :ش ( ةلاصأ ضبقي عيبلاب ليكو لاو « نهرلا ذخأو ةلافكلا نود نيدلا ضبق يف هبانأ دقو ) :م هيهن

 يآ :ش (هرجح لكىملا كل ال ) :م ةلاصأ ضبقي عيبلاب ليكولا نوك لجألف يأ :ش ( اذهلو ) :م

 هللاو ؛كليي : ةثالفلا ةمئألا تلاقو « اندنع نمشلا ضبق نع يأ :ش ( هنع ) :م ليكولا زجع

 . ملعأ

¥ 3 

A۰ 



 جاتحي فرصت يف اذهو رخآلا نود هب الكو اميف فرصتي نأ امهدحأل سيلف نيليكو لكو اذإو

 لدبلاو ؛ امهدحأ يأرب ال امهيأرب يضر لك وما نأل؛ كلذ ريغو علخلاو عيبلاك يأرلا ىلإ هيف

 ‹ ًاردقم ناک نإو

 ( لصق ) :م

 اًعبط رهاظ دحاولا ةلاكو نع هريخأت هجوو «نينثالا ةلاكو نايب يف لصف اذه : يأ:ش

 عيبلاب ةلاكولا ريغ رخأ ءايشأ انه ركذ هنأب : ليقو « ةجاح ريثك لصفلا ركذل نكي مل ليق اعضوو

 سيلف نيليكو لكو اذإو) :م ةراجإلاو « قاتعإلاو ةباتكلاو جيوزتلاو « قالطلاو علخلاب ةلاكولا وهو

 ريغو علخلاو عيبلاك يأرلا ىلإ هيف جاتحي فرصت يف اذهو رخآلا نود هب الكو اميف فرصتي نأ امهدحأل

 جيوزتب وأ هعايتباب وأ دبع عيبب نيلجر لجرلا لكو اذإو « «هرصتخم» يف يواحطلا لاق :ش ( كلذ

 نود امهدحأ كلذ لعفف ةبتاكمب وأ « لام ىلع هدبع قتعب وأ « لام ىلع هنم هتأرما علخب وأ ةأرما

 ريغب هتأرما قالطب وآ لام هریغب هدبع قتعب امهلکو نِإو « زوجیف رخآلا هزيجي نأ الإ زجي مل رخآلا

 . زاج رخآلا نود امهدحأ كلذ لعف هلام

 اذإ لام ىلع ةباتكلاو علخلاو جيوزتلاب ناليكولا : « يواحطلا حرش » يف يباجيبسألا لاقو

 اميف هركذ يذلا اذه :(طوسبملا» يفو . رخآلا ليكولا وأ لكوملا زيجي ىتح زوجي ال امهدحأ هلعف

 هنأل «رخآلا نودب فرصتي نأ امهنم لکل زوجیف نیمالکب امهلکو اذإ امأف « دحاو مالکب امھلکو اذإ

 مالكب امهنم دحاو لك ىصوأ اذإ نييصولا فالخب « امهدحأ يأرب يضر دقف نيمالكب امهلكو اذإ

 . نيلوقلا حصأ يف فرصتلاب امهدحأ درفني مل ثيح دحاو

 يبآ دنع هبحاص نذإب الإ فرصتلا امهدحأل سيلف نايصولا امآ :« يواحطلا حرش)» يف

 دحاو لكل: -هللا همحر - فسوي ىبأ دنعو « ةفورعم ءايشأ ىف الإ هللا امهمحر دمحمو ةفينح

 . ةدح ىلع فرصتلا ةيالو امهنم

 يف ةيصولا ذيفنتو « نيعملا نم نيدلا ءاضقو « نفكلا ءارش « ةعبس ةفورعملا ءايشألا :تلق

 نأل ) :م . ةيدهلا لوبقو ‹ ةموصخلاو « ريغصلل ةوسكلاو « ماعطلا ءارشو « ةعيدولا درو « نيع

 نآ الإ زوجي ال رضاح رخآلاو امهدحأ عاب ول ىتح :ش ( امهدحأ يأرب ال امهيأرب يضر لكوملا

 يف هركذ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع زجي مل زاجأف هنع اًبثاغ رخآلا ناك ولو « زاج رخآلا زيجي

 درفني نأ رخآلل زجي ملآروجحم ًادبع وأ اًيبص امهدحأ ناك ولو « (طوسبملا» يفو «ةريخذلا»

 يآرب يضر ام هنأل فرصتي نأ رخآلل زجي مل هلقع بهذ وأ امهدحأ تام ولو « فرصتلاب

 ىلإ جاتحي الف لدبلا لكوملا ردق اذإ لاقي امع باوج اذه :ش (اردقم ناك نإو لدبلاو ) :مامهدحأ

۸۱ 



 ميوقتل اقباس هيلإ جاتحي يآرلاو ءاضقلا سلجم يف بغشلا ىلإ ءاضفإلل رذعتم اهيف عامنجالا نأل

 . ةموصخلا

 . لكوملا هردق ناك نإو نمثلا وهو لدبلا نأ باوجلا ريرقتو ؛ امهدحأ فرصتي نأ زوجيف « امهيأر

 ءاكذل يأرلا عامتجا دنع نمشلا دادزي نأب :ش ( ةدايزلا يف يأرلا لامعتسا عنمي ال ريدقتلا نكلو ) :م

 نأل هب الكو ام يرتشي يرتشملا رايتخا يفو يأ :ش ( يرتشم ا رايتخاو ) :م ةماتلا هتفرعمو امهدحأ

 . لطايب ال نم رخآلا راتخيف نمشلا ءادأ يف لطايي نم نييرتشملا نم
 هب امهدحأ عابف اتمث امهل يمسي لكوملا ناكولو «لصألا» يف : - هللا همحر - دمحم لاقو

 ابأ نإف « ةئيسن نمشب ًاعيمج اعابف اتمث امهل مسي نإو زئاج وهف نمثلا كلذب اعيمج اعاب نإو زجي مل
 فسوي وبأ لاقو « املأ يواسي اتمث مهردب اعاب نإو « زئاج وه :لوقي ناك - هللا همحر - ةفينح
 . زجي مل هلثم يف سانلا نباغتي ال ام نمشلا نم ًاطخأ اذإ :-هللا امهمحر- دمحمو

 سانلا نباغتي لام هنمث ىلع دازف اًئيش هل ايرتشي نأ امهلكو : - هللا همحر - ةفينح وبأ لاق

 ‹ هللا همحر ةفينح يبأ لوق يف فلتخم كلذ يف ءارشلاو عيبلا : لاقو « همزلي ال هنإف هلثم يف

 سانلا نباغتي ام الإ رمآلا ىلع زوجي ال « ءاوس امه : - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ لاقو

 »هلوق نم ءانثتسا اذه :ش ( ةموصخل اب امهلكوي نأ الإ ) :م :يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م هلثم يف

 دارفنا زاج ةموصخل اب امهلكو ول ىنعي ء٠ رخآلا نود هب الكو اميف فرصتي نأ امهدحأل سيل

 ٠ . فرصتلاب امهدحأ

 هنأل ء-هللا امهمحر -دمحأو يعفاشلا لاق هبو ءاًضيأ اهيف دارفنإلا حصي ال :رفز لاقو

 .دحاو يأرك نوكي ال نينثالا يأرو « يأرلا ىلإ امهيف جاتحي

 رذعتم ) :م ةموصخلا يف يأ :ش ( اهيف عامتجالا نأل ) :م - هللا همحر - : فنصملا لاقو

 سلجم يف ) :م رشلا جييهت ةمجعملا نيغلا نوكسو ةمجعملا نيشلا حتفب :ش ( بغشلا ىلإ ءاضفإلل

 اذه :ش (ةموصخلا ميوقتل اًقباس هيلإ جاتحي يأرلاو ) :م ءاضقلا سلجم ةباهم هيف نأل :ش ( ءاضقلا

 اهيف جاتحت ةموصخلا نأل ءهبحاص نود مصاخي نأ امهدحأل سيل « لاق نم لوق عفد ىلإ ةراشإ

 موقت يف لصحي نييأرلا عامتجا وهو دوصقملا نأ كلذ هجوو « امهيآرب يضر لكوملاو يأرلا ىلإ

 قالطإو روهمجلا دنع هتموصحخ يف هبحاص ةرضح طرتشي الو كلذب ىفتكيف اهيلع اًقباس ةموصخل ا
 . طرتشي : لیقو ءاذه ىلع لدي - هللا همحر - دمحم

 ةموصخل اب ناليكولا :« يواحطلا حرش» يف - هللا همحر - يباجيبسألا مامإلا لاقو
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 نيد ءاضق وأ« هدنع ةعيدو درب وأ ضوع ريغب هدبع قتعب وآ « ضوع ريغب هتجوز قالطب وآ لاق

 دحاولاو ىنشملا ةرابعو ‹ ضحم ريبعت وه لب يأرلا ىلإ اهيف جاتحي ال ءايشألا هذه نأل « هيلع
 ىلإ ضيوفت هنأل ؛امكيديأب اهرمأ :لاق وأ « امنئش نإ اهاقلط :امهل لاق اذإ ام فالخب اذهو « ءاوس

 هنا یرت الا ء امهیار

 نأل ءاعمتجي ىتح امهدحأ ضبق زوجي ال لالا ضبق ىلإ ىهتنإاذإ هنأ الإ مصاخي نآ امهدحأل

 . عامتجالا هيف ىتأتي ام ضبقلاو « نانثا اهيف ىتأتي ال اغ ةموصخلا

 اذه :ش ( ضوع ريغب هتجوز قالطب وأ ):م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نأ امهدحألف « لام ريغب هتجوز قالطب امهلكوي و يأ « ةموصخل اب هلوق وهو ىنثتسملا ىلع فطع
 .- هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلل اًفالخ قلطي

 كلذ لعفف لام ىلع هتأرما قالطب امهلكو هنأ - هللا همحر - يواحطلا نع انركذ دقو

 لام ريغب هدبع اقتعي نأب امهلكوي وأ يأ :ش ( ضوع ريغب هدبع قتعب وأ ) :م زوجي ال امهدحآ
 امهدحألف امهبحاص ىلإ ةعيدو درب امهلكوي يآ :ش ( هدنع ةعيدو درب وأ ) :م هقتعي نأ امهدحألف

 -دمحأو يعفاشلا دنعو «امهدحأ درفنيال اهاضبق دق اناك اذإ امهنأل اهدرب ديق « اهدري نأ

 . ضبقلاك درلا - هللا امهمحر

 امهدحأ اهضبقو ةعيدو ضبقب امهلكو ول :(لصألا» يف امل : - هللا همحر - دمحم لاقو

 نأ يغبني : ليق نإف ‹ دجوي ملو ضبقلا ىلع امهعامتجا طرش هنأل « نمضي هبحاص نذإ ريغب

 نيد ءاضق وأ ) :مال هنودبو هبحاص عم ضبق اذإ فصنلا ضبقب رومأم : انلق « فصنلا نمضي
 . هيضقي نأ امهدحألف هيلع نيد ءاضقب امهلكو يأ :ش (هيلع

 ةعبرأ يف الإ نيليكولا دحأ درفني ال : ريغصلا عماجلا حرش» يف ناخ يضاق نيدلا رخف لاقو

 ‹ ةيراع وأ ةعيدو درب امهلكو اذإ :ثلاثلاو « قاتعلاب امهلكو اذإ يناثلاو « قالطلاب امهلكو اذإ «
 يهو :ش ( ءايشألا هذه نأل) :م ةموصخل اب امهلكو اذإ : عبارلاو « لجرل هيلع نيد وأ . بصغ وأ

 يأ :ش ( اهيف جاتحي ال ) :م نيدلا ءاضقو « ةعيدولا درو « ضوع الب قاتعلاو ٠ ضوع الب قالطلا

 : خسنلا ضعب يفو « ءايشألا هذه يف ةلاكولا لب يأ :ش ( وه لب يأرلا ىلإ ) :م ءايشألا هذه يف

 يأ :ش ( ىنا ةرابعو ) :م لكوملا مالك ريبعت ينعي :ش ( ضحم رييعت ) :م ليكوتلا يأ« وه لب

 . هيف فالتخا ال :ش ( ءاوس ):مدحاولا ةرابعو يأ :ش (دحاولاو ) :م نانثالا

 ) :م نيليكولل يأ :ش ( امهل لاق اذإ ام فالخب ) :م امهدحأ دارفنا زاوج يأ :ش ( اذهو ) :م

 يف امهدحأ دارفنا زوجي الف :ش ( امكيدياب ) :مهت ًارما وأ يأ :ش ( اهرمأ لاق وأ « امتئش نإ اهاقلط

 اهاقلط هلوق يأ :ش ( هنآ یرت الا ) :م امهلوقب كلذ حضوأو :ش ( امهيأر ىلإ ضيوفت هنأل) :م اذه
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 ليكولل سيلو : لاق. امهلوخدب هربتعاف امهلعفب قالطلا قلع هنالو٠ سلجملا ىلع رصتقم كيلمت

 سانلاو هيأرب يضر هنأل اذهو « هب ليكوتلا نود فرصتلا هيلإ ضوف هنأل هب لكو اميف لك وي نأ

 قالطإل كيأرب لمعا :هل لوقي وأ اضرلا دوجول لك وما هل نذأي نأ الإ لاق . ءارآلا يف نوتوافتم

 يناثلا نوكي هجولا اذه يف زاج اذإو « هيأر ىلإ ضيوفتلا

 فرصتلا امهدحأل زوجي ال اكيلمت ناك اذإو :ش ( سلجملا ىلع رصتقم كيلعت ) :م امكيديأب اهرمأ وأ

 لاطبإ هيف نأب بيجأو « هقيلطت فصن عاقيإ ىلع امهدحأ ردقي نأ يغبني : ليق « هبحاص نذإ ريغب
 . ةدحاو ةقيلطت عقي فصنلا عاقيإب نأل رخآلا قح

 ىلع امهتردق عم لاطبإلا كلذ ىلإ ةجاح ال هنآب بيجا « ربتعي الف ينمض لاطبإلا :ليق نإف

 :ش ( امهلعفب قالطلا قلع ) :م امتئش نإ اهاقلط : هلوقب رمآلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م ؛«عامتجالا

 ‹ رادلا امهلوخدب قلعملا قالطلاب يأ :ش ( امهلوخدب هربتعاف ) :م قيلطتلا وهو نيرومأملا لعفب يأ
 ال قلاط يهف رادلا امتلخد نإ :لاق ول « هنايب انه اه اذكف قالطلا عقي ال امهدحأ لوخدب نإف

 . ًاعيمج امهنم لوخدلا دجوي ملام قلطت

 اعيمج امهنم قيلطتلا لعف دجوي ملام قالطلا عقيال ء امتئش نإ اهاقلط هلوق يفاذكو

 طہض اذكو ‹ رابتعالا نم رمألا ةروص ىلع هربتعاف « هلوق - هللا همحر - يزارتألا طبض دقو <

 . امهلوخدب قيلعتلاب امهقيلطتب قيلطتلا ربتعا يأ « ةيشاحلا ىلع هديب بتك مث « ءالعلا انخيش

 فرصتلا هيلإ ضوف هنأل هب لكو اميف لكوي نأ ليكولل سيلو ) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م
 يف نوتوافتم سانلاو هيأرب يضر هنأل ) :م ليكولا ليكوت زاوج مدع يأ :ش ( اذهو « هب ليكو تلا نود

 هل ناي نأ ال ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م هریغب ًایضار نوکی الف :ش ( ءارآلا

 . هجوأ ةثالث ىلع ةلأسملا :ش ( اضرلا دوجول لك وما

 دنعو اندنع هریغ لکوی نآ هل سيلف « لیکوتلا نع ههنی ملو « هل نذأي ملو هلکوی نآ :امهدحآ

 كلذ يلي نمم ليكولا ناك نإ :- هللا امهمحر - ىعفاشلاو كلام لاقو - هللا همحر - دمحأ

 هسفنب لعفلا كلذ رشابي مل نم وآ « هنع زجعي ناك نإو « هريغ لكوي نأ هل سيلف ةداع هسفنب

 . ةياور يف دمحأ لاق هبو « لكوي نآ هل هتهاجول

 نع هاهني نأ : ثلافلا هجولا « فالح الب هريغ لكوي ليكوتلا يف هل نذأي نأ : يناثلا هجولا

 هلف :ش ( كيأرب لمعا ):م لیکولل يآ :ش ( :هل لوقی وأ ) :م فالخ الب لکوی ال هریغ لیکوت

 دحأ يف ليكوتلا هل سيل : يعفاشلا باحصأ لاقو . - هللا همحر - دمحأ دنعو اندنع ليكوتلا

 . هريغ عم هيواست ىلع لدي كلذو :ش ( هيأر ىلإ ضيوفتلا قذاطإل ) :م« نيهجولا

 نيعي :ش ( يناثلا نوكي ) :م «كيأرب لمعا »هلوق يف ينعي :ش ( هجولا اذه يف زاج اذإو ) :م
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 رم دقو « لوألا توم نالزعنيو« هتومب لزعني الو « هلزع لوألا كلي ال ىتح لكوملا نع ليكو

 دوصقملا نأل ‹ زاج هترضحب هليكو دقعف هلك وم نذإ ريغب لكو نإف : لاق . يضاقلا بدأ يف هريظن

 تاف هنأل ‹ زجی مل هتبیغ لاح يف دقع نإو « هقوقح يف اوملكتو رضح دقو لوألا يأر روضح

 ردق ولو « هيآر رضح هنأل ‹ هزاجاف هغلبف لیکولا ريغ عاب ول اذکو « هزیجیف هغلبی نآ الإ « هیآر

 يناثلا نمثلا لوألا

 يأ :ش ( هلزع ) :م لوألا ليكولا يأ :ش ( لوألا كلم ال ىتح لكما نع ًاليكو ) :م ليكولا ليكو
 لوألا ليكولا توجب يناثلا ليكولا لزعني الو يأ :ش ( هتومب لزعني الو ) :م هلكو يذلا ليكولا لزع

 لزعني : حصألا يف لاقو « - هللا همحر - دمحأو « لوق يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو

 . نالوق لوألا توم هلو هتومبو هلزعب

 لكوملا يأ :ش ( لوألا تومب ) :م يناثلا ليكولاو لوألا ليكولا يأ :ش ( نالزعنیو ) :م

 مكحتلا باب لبق لصف لوأ يف هركذ ام وهو :ش (« يضاقلا بدأ» يف هريظن رم دقو ) :م لوألا

 زاج -: لاق نآ ىلإ « كلذ هيلإ ضوفي نأ الإ « ءاضقلا ىلع فلختسي نأ يضاقلل سيلو »هلوقب

 .« ةلاكولا» يف امك

 نذإ ريغب ) :م ليكولا يأ :ش ( لكو نإف ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 دوصقلملا نأل ) :م لكوتلا زاج لوألا ليكولا ةرضحب يأ :ش ( زاج هترضحب هليكو دقعف هلکوم

 هبو زوجي ال :- هللا همحر - رفز لاقو « اًناسحتسا زوجيف :ش ( رضح دقو لوألا یأر روضح

 . هتبيغ يف امك - هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا لاق

 . هترضح ريغب لوألا روضحب يناثلا ليكولا عم زوجي : ىليل يبأ نبا لاقو

 ةرضحب يناثلا دقع قوقح يف يأ :ش ( هقوقح يف ):م خياشملا ملكت يأ :ش ( اوملكتو ) :م

 لاق « مالك دقعلا قوقح يف نكل « زاج لرألا ليكولا ةرضحب يناثلا ليكولا دقع اذإ ينعي لوألا

 يفاذك « ينافلا نود لوألا ىلع ةدهعلا موزلب يضر لكوملا نأل « لوألا ىلإ عجري مهضعب

 وهو دقعلا نأل يناثلا ىلإ مجري: مهضعب لاقو ‹ «يلاقبلا ىواتف» نع « «ىرغصلا ىراتفلا»

 . «نويعلا لبج» يف - هللا همحر - ثيللا وبآ بهذ هيلإو « يناثلا نم دجو ببسلا

 هیأر تاف هنأل زجی مل ) :م لوألا ليكولا ةبيغ لاح يف يأ :ش ( هتبيغ لاح يف دقع نإو ) :م

 (هغلبف ) :م يبنجألا عاب اذإ ينعي :ش ( ليكولا ريغ عاب ول اذكو ) :م زاج :ش ( هزيجيف هغلبي نآ الإ
 . هتزاجإب :ش ( هیر رضح هنأل ) :م ؛زاج ربخلا عولب دعب :ش ( هزاجاف ) :م لیکولا غلبف يأ :ش

 يذلا يناثلا ليكولل يأ :ش ( يناثلا نمللا ) :م لوألا ليكولا يأ :ش (لوألا ردق ولو ) :م
 وهو « لوألا ليكولا هردق يذلا لوألا نمشلاب يناثلا هعابف « اذكب هعب : هل لاق نأب هلکوم ریغب هلکو
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 ام فالخب اذهو . لصح دقو « ارهاظ نمثلا ريدقتل هيلإ جاتحي هيف يأرلا نأل « زوجي هتبيغب دقعف

 امهيأر عامتجا هضرغ هنأ رهظ نمثلا ريدقت عم امهيلإ ضوف امل هنأل نمثلا ردقو نيليكو لكو اذإ

 هضرغ ناك لوألا ىلإ ضوفو نمثلا ردقي مل اذإ امأ . هانيب ام ىلع يرتشملا رايتخاو ةدايزلا يف
 هتنبا يمذلا وأ دبعلا وأ بتاكملا جوز اذإو : لاق . نمثلا يف ريدقتلا وهو « رمألا مظعم يف هيأر

 هانعم ‹ زجي مل اهل ىرتشا وأ عاب وأ ةملسم ةرح ةريغص يهو

 باتك ةياور يف :ش ( زوجي ) :م لوألا ةبيغب يأ :ش ( هتبيغب دقعف ) :م :هلوق ىنعم

 . - هللا همحر - فنصلا اهراتخا « نهرلا

 ديزي ابرف «ةدايزلا عني الو ناصقنلا عنب نمثلا ريدقت نأل زوجي ال : ةلاكولا باتك ةياور يفو

 نآ :نهرلا باتك ةياور هجو « هتيادهو هثاكذل عيبلل رشابملا وه ناك ول نمشلا اذه ىلع لوألا

 نمثلا ريدقتل) :م دقعلا يف يأ :ش ( هيلإ جاتحي هيف يأرلا نأل ) :م هيأر روضحب لصح دوصقلملا

 نآلا اهركذي يتلا ةلأسملا نعًازارتحا ًارهاظ : لاق اغإو « نمشلا ريدقت يأ :ش ( لصح دقو ًارهاظ

 ال هنإف :ش ( نمثلا ردقو نيليكو لكو اذإ ام فالخب اذهو ) :م :هلوق يهو اهركذ يتلا ةلأسملا بيقع

 . رادقملا كلذب امهدحأ عيب زوجي

 رايتخاو ةدايزلا يف امهيأر عامتجا هضرغ هنأ رهظ نمللا ريدقت عم امهيلإ ضوفامل هنأل ) :م

 ةلأسملا يف هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( هانيب ام ىلع ) :م نمشلا ميلست يف لطايب ال يذلا يأ :ش (يرتشملا

 مل اذإ ام ) م ‹ةدايزلا يف يآرلا لامعتسا عني ال ريدقتلا نكلو « ًاردقم ناك نإو ‹ لدبلاو ةمدقتملا

 :ش ( هضرغ ناك ) :م لوألا ليكولا ىلإ لوألا لكوملا ضوف يأ :ش ( لوألا ىلإ ضوفو نمثلا ردقي

 يف ريدقتلا وهو« رمألا مظعم يف ) :م لوألا ليكولا يأر يأ :ش ( هيأر ) :م لوألا لكوملا ضرغ يأ

 ناك نمث ريدقتب عيبلاب نوكي اغإ كلذو « حابرتسالا تاعايبلا نم دوصقملا نأل اذهو :ش ( نمللا

 بلطي اغنإ هيأرو عيبملا نمث لوألا ليكولا ريدقتب كلذ لصح دقو حبرلا ةدايز ليصحت يف هلصحي

 .اذهل

 بتاكملا وأ دبعلا جوز اذإو ) :م (ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش (لاق ) :م

 . ؟ يمذلا تحت ةملسملا نوكت فيك : تلق نإف :ش ( ةملسم ةرح هريغص يهو هتنبا يمذلا وأ

 دحاو يآ :ش ( عاب وا ) :م تنبلا تيقبو تتامو « تملسآ مث اهقلط نوكي نأ زوجي :تلق
 اهلام يف مهفرصت ينعي :ش ( زج مل ) :م ةروكذملا ةريغصلا يأ :ش ( اھل یرتشا وأ ) :م مهنم

 . نيهجو لمتحي ناك امل اهل ىرتشا وأ عاب وأ هلوق نكلو « زوجي ال ءارشلاو عيبلاب

 - فنصملا لاق ءاهلاع اهل يرتشي نأ : رخآلاو « هسفن لاب اًئيش اهل يرتشي نأ : امهدحأ

 ؟ريغصلا عماجلا» يف زجي مل - هللا همحر - دمحم لوق ىنعم يأ :ش ( هانعم ) :م - هللا همحر
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 هسفن حاكنإ كلم ال قوقرملا نأ ىرت الأ « ةيالولا ناعطقي رفكلاو قرلا نأل ؛ اهلام يف فرصتلا

 نألو « هيلع هتداهش لبقت ال ىتح ملسملا ىلع هل ةيالو ال رفاكلا اذكو « هريغ حاكنإ كلي فیکف

 ‹ةردقلا ليزي قرلاو ‹ رظنلا ىنعم ققحتيل قفشملا رداقلا ىلإ ضيوفتلا نم دبالف ةيرظن ةيالو هذه

 كلذك يبرحلاو هتدر ىلع لتق اذإ دترملا الاقو .امهيلإ ضوفت الف ملسملا ىلع ةقفشلا عطقي رفكلاو

 يمذلا نم دعبأ يبرحلا نأل

 نأل ينعي « يناثلا هجولا نم انه دارملا وهو اهلامب اهل هؤارش مظعم وهو :ش ( اهلام يف فرصتلا ) :م
 . ةلاحم ال زوجي هسفن لام نم اهل ىرتشا اذإ مهنم دحاو لک

 لمشي زجي مل «الوأ» هلوق نأل ‹ ةشقانم عون - هللا همحر - فنصملا بيكرت يف نأ ملعاو

 فرصتلا يف زاوجلا مدع نآ مهوت « اهلام يف فرصتلا هانعم « هلوق مث « ءارشلاو عيبلاو جيوزتلا
 يف - هللا همحر - دمحم لاق اذهلو « اًعيمج نيلصفلا يف زاوجملا مدعو « طقفاهلام يف

 دبعلا وأ« بتاكملا وأ يمذلا يف -هللا مهمحر- ةفينح يبآ نع بوقعي نع دمحم : «عماجلا»

 مل ىرتشا وأ اهل عاب اذإ كلذكو « زوجي لاق « ةملسم ةرح ةريغص يهو « هتنبأ مهنم دحاو جوزي
 . هيف - هللا همحر - دمحم ظفل اذكه « زجي

 :ش ( ةيالولا ناعطقي ) :م يمذلا يف :ش ( رفكلاو ) :م بتاكملاو دبعلا يف :ش ( قرلا نأل ) :م

 يقب ام دبع هنإف بتاكمل ا امأو « ىلوألا قبرطلاب هريغ ىلعف هسفن ىلع هل ةيالو ال هنألف دبعلا امأ

 : ءاسنلا) (ًاليبس نينسؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلول : ىلاعت هلوقلف يمذلا امأو « مهرد هيلع

 حاكنإ كلي فيكف هسفن حاكنإ كلي ال قوقرملا نأ ىرت الأ ) :م :هلوقب كلذ حضوأ مث « ٠١١( ةيآلا

 :ش ( ةيرظن ةيالو ةيالولا هذه نألو «هيلع هتداهش لبقت ال ىتح ملسملا ىلع هل ةيالو ال رفاكلا اذكو «هريغ

 رداقلا ىلإ ) :م مهرمأ ضيوفت يأ :ش ( ضيوفتلا نم دبالف ) :م« مهزجعل راغصلاو راغصلل ًارظن
 ناكم قفشملا دقاعلا ىلإ خسنلا ضعب يفو « ةقفشلاو ةردقلاب :ش ( رظنلا ىنعم ققحتيل قفشملا
 .رداقلا

 : لحنلا ) 4 ءيش ىلع ردقيال اكولم ادبع# : ىلاعت هللا لاق :ش ( ةردقلا ليزي قرلاو ) :م

 :م رفاكلاو دبعلا ىلإ يأ :ش ( امهيلإ ضوفت الف ملسملا ىلع ةقفشلا عطقي رفكلاو ) :م ١١( ةيآلا

 وبأ لاقو : لاق حرص خسنلا ضعب يفو « -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وب يأ :ش (الاقو)

 ىلع امهفرصت يأ :ش ( كلذك يبرحلاو « هتدر ىلع لتق اذإ دترملا ) :م هللا امهمحر دمحمو فسوي

 امهلوق ىلع درت اغنإ ةهبشلا نأل هيلع عمجم مكح اذه نأ عمامهلوق صح اغإو « زوجي ال ملسللا
 هتافرصت نكلو «كلملا ىلع ءانب امهدنع هتدر لتق نإو ةذفان ءارشلاو عيبلاب دترملا تافرصت نأل

 انراد لهآ نم يمذلا نأل :ش ( يمذللا نم دعبأ يبرحلا نأل ) :م عامجإلاب ةفوقوم هدلبو ىلع
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 هدلو ىلع فوقوم هنكل امهدنع اذفان ناك نإ هلام ىف هفرصتف دترملا امأو « ةيالولا بلسب ىلوأف

 اذإ عاطقنالا ةهج رقتست مث ةددرتم يهو ةلملا قافناب كلذو ةيرظن ةيالو اهنأل؛ عامجإلاب هدلو لامو

 .حصيف اًملسم ناك لزي مل هنأك لعجي مالسإلابو لطبيف ةدرلا ىلع لتق

 ال نأ ىلوأف يمذلل تبعت مل اذإ اهنأل :ش ( ةيالولا ببسب ) :م ىلوأ يبرحلا يأ :ش ( ىلواف ) :م

 . يمذلا ىلع يبرحلا ةداهش زوجت ال اذهلو « يبرحلل تبثت

 - دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع ًادفان ناك نإ هلام يف هفرصتف دترملا امأو ) :م

 يأ :ش ( كلذو ةيرظن هيالو اهنأل عامجإلاب هدلو لامو هدلو ىلع فوقوم هنکل ) :م - هللا امهمحر

 :م ةلملا يآ :ش (يهو ةلملا قافتاب) :م كرتشم لامعتسا نأب وأ «روكذملا ليوأتب ةيرظنلا ةيالولا

 بجيف هيلع لومحم هنأل دوجولا ةوجرم اهنكل لاحلا يف ةمودعم ةمولعم اهنوكل :ش (ةددرتم)
 يأ :ش ( لطبيف ةدرلا ىلع لتق اذإ ) :م ةيالولا عاطقنا يأ :ش ( عاطقنالا ةهج رقتست مث ) :م فقوتلا

 . ملعأ هللاو ‹هفرصت يأ :ش ( حصيف اًملسم لزي مل هنأك لعجي مالسإلابو ) :م دترملا فرصت
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 ضبقلاو ةموصخلاب ةلاكولا باب
 يضر هنإ:لوقي وه - هللا همحر - رفزل اًنالخ اندنع ضبقلاب ليكو ةموصخل اب ليكولا : لاق

 مامتإو هماتإ كلم اًئيش كلم نم نأ: انلو . هب ضري ملو ةموصخلا ريغ ضبقلاو هتموصخب

 يف ةنايخلا روهظل - هللا همحر - رفز لوق ىلع مويلا ىوتفلاو ‹ ضبقلاب اهؤاهتناو ةموصخل ا
 ضيبقلا كلي يضاقتلاب ليكولا هريظنو « لالا ىلع نتي ال نم ةموصخلا ىلع نمتؤي دقو ءالكولا

 « عضو هانعم يف هنأل ةياورلا لصأ ىلع

 ( ضبقلاو ةموصخل اب ةلاكولا باب ) :م

 اعرش ةروجهم ةموصخلا تناك الو ضبقلاو ةموصخلاب ةلاكولا نايب يف باب اذه يأ :ش

 روجهمب سيل اب ريخأتلا اهباب قحتسا ٤٠١( ةيآلا : لافنألا) € اولشفتف اوعزانت الو :  ىلاعت هلوقل

 ضبقلاب ليكو ةموصخلاب ليكولا ) :م:« هرصتخم» يف - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ضبقلاب ليكو وهو « نيدلاو نيعلا يف ةموصخل اب ليكولا لوانتيل همالك يرودقلا قلطأ :ش ( اندنع
 . ةثالثلا انئاملع دنع امهيف

 رفزل اًقالخ اندنع نيدلا ضبق كلمب ةموصخل اب ليكولا:« رارسألا تاراشإ» يف لاقو

 يف نيدلا ضبقي نأ هل سيل ةموصخل اب وأ يضاقتلاب ليكولا :؛تاعقاولا» يف لاقو -هللا همحر-

 ىلع ءالكولا يف ًصوصخ خلب خياشم رايتخا وهو « سانلا نيب اميف ترهظ ةنايخلا نأل « اننامز

 نوكي ال - لوقي هنإف :ش ( - هللا همحر - رفزل اًقالخ ) :م ثيللا وبأ هيقفلا ذخآ هب « يضاقلا باب

 ‹ -هللا امهمحر- دمحأو كلامو « رهظألا يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو « ضبقلاب ًاليكو

 :ش ( هنإ: لوقي ) :م رفز يآ :ش ( وه ) :م انلوقك كلي هنأ :- هللا همحر - يعفاشلا دنع هجو يفو

 ‹ قحلا راهظإل ةموصخل ا نأل :ش ( ةموصخل ا ريغ ضبقلاو هتموصخب يضر) :م لكوملا نأل يأ

 ىنعم وهو «ةداع هتنامأب ىضري ال ةموصخلل حلصي نمم سانلا نمأ ضبقلل سانلا جلأ اهيف راتخيو

 . ضبقلا يأ :ش ( هب ضری ملو) :م : هلوق

 ةموصخلا نأل :ش ( ضبقلاب اهؤاهتناوةموصخلا ماتو هماقتإ كلم اًئيش كلم نم نأ :انلو ) :م

 دقو ‹ ءالكولا يف ةنايخلا روهظل - هللا همحر - رفز لوق ىلع مويلا ىوتفلاو ) :م ضبقي ملام ةمئاق

 ريظن يأ :ش ( هريظنو ) :م «ديهشلا ردصلا ىتفأ هبو :ش (لاملا ىلع نمتؤي ال نم ةموصخلا ىلع نمتؤي

 نأل يأ :ش (هانعم يف هنأل ةياورلا لصأ ىلع ضبقلا كلي يضاقتلاب ليكولا ) :م : ليكوتلا اذه

 ينيد هتيضاقت لاقي ةخللا يف عضولا ثيح نم يأ :ش ( اًعضو ) :م ضبقلا ىنعم يف يضاقلا

 يف هرکذ « هتذخأ يأ یقح هنم تیضتقاو هءاضق تبلط هتیضقتساو هتیضتقاو « ینیدبو

 ۰ . .«ساسألا»
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 نيليكو اناك نإف :لاق .كلمي ال نأ ىلع ىوتفلاف عضولا ىلع ضاق وهو هفالخب فرعلا نأ الإ

 فالخب نكم امهعامتجاو امهدحأ ةنامأب ال امهتنامأب يضر هنأل اعم الإ ناضبقي ال ةموصخل اب

 همحر - ةفينح يبأ دنع ةموصخل اب ليكو نوكي نيدلا ضبقب ليكو لاو لاق . رم ام ىلع ةموصخل ا
 «هدنع قت هئاربإ وأ لك ولا ءافيتسا ىلع ةنيبلا هيلع تميقأ ول ىتح - هللا

 هيف ضبقلا ىنعم يف يضاقتلا نأل يأ اعضو هانعم يف : - هللا همحر - يزارتألا لاقو

 . هانركذ ام رخآ ىلإ ينيد هتيضاقت برغم ا يف لاق هنأل رظن

 :م ‹ضبقلا ىنعم يف لاق لب «ضبقلا وه يضاقتلا» لقي مل هنأل هيف رظنلا هجو ردأ مل : تلق

 يضاقتلا نم عوضوملا ىنعملا نومهفي ال سانلا نإف عضولا فالخب يأ :ش ( هفالخب فرعلا نأ الإ )

 نأل :ش ( عضولا ىلع ) :م حجارو مكاح فرعلا يأ :ش ( ضاق وهو) :م ةبلاطملا هنم نومهفي لب

 ةلزنمب زاجملا راصف زاجملا نومهفي لب عوضوملا ىنعملا نومهفي ال مهو سانلا ةجاحل ظافلألا عضو

 .نإف « ةيفرعلا ةقيقح |

 . ؟- هللا همحر - ةفينح ىبأ دنع هنم ىلوأ ىهو فراعتم زاجملاو ةلمعتسم ةقيقحلا : تلق

 لصأ ىلع ىوتفلا نأ يف مالكلا اغإو هيف مالكلاو « ةياورلا لصأل هجو كلذ نإ :تلق

 . ءالكولا يف ةنايخلا روهظل فرعلا ىلع وأ ء ةياورلا

 :ش (كلمب ال نأ ىلع ىوتفلاف ) :م : هلوقب راشأ هيلإو «ضبقلا كلي الف فرعلا ىلع : اولاق

 داسفل كلي ال نأ ىلع خياشملا ىوتف نكلو ‹قافتالاب ضبقلا كلب نيدلا ىضاقتي ليكولا نأ ينعي

 يأ :ش (اناك نإف ) :م : «ريغصلا عماجلا يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش (لاق ) :م .نامزلا

 . نيعمتجم الإ نيدلا ناضبقي ال يأ :ش ( اعم الإ ناضبقي ال ةموصخلاب نيليكو) :م نالجرلا

 :ش ( نكم امهعامتجاو امهدحأ ةنامأب ال امهتنامأب يضر ):م لكوملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 :ش ( ةموصخلا فالخب ) :م ةيلختلاب نيضباق ناريصي امهنإف نكم ضبقلا ىلع نيليكولا عامتجا يأ
 لكو اذإو :- هلوق دنع مدقتملا لصقلا لوأ يف :ش ( رم ام ىلع ) :منكم ريغ اهيلع امهعامتجا نإف

 لاقو «ةموصخل اب امهلكوي نأ الإ رخآلا نود هب لكو اميف فرصتي نأ امهدحأل سيلف نيليكو

 ‹ ةيماهلا بهذم وهو ءاضقلا سلجم يف بخشلا ىلإ يضقي هنأ رم ام ىلع - هللا همحر -لمكألا

 . رم دقو نيدلا ضبقي نأ ةموصخل اب ليكولل سيل : - هللا همحر - رفز دنعو

 لاقو :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ةموصخ اب ًاليكو نوكي نيدلا ضبقي ليكولاو : لاق ) :م

 ( هيلع تميقأ ول ىتح ) :م : ةياور يف - هللا همحر - دمحأو «هلوق يف -هنع هللا يضر - يعفاشلا

 - ةفينح يب دنع يأ :ش (هدنع لبقت هئاربإ وأ لك ولا ءافيتسا ىلع ةنيبلا ) :م ليكولا ىلع يأ :ش
 . - هللا همحر
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 ريغ ضبقلا نأل ‹ -هللا همحر - ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور وهو «اًمصخ نوكي ال الاقو

 ضر ضبقلاب اضرلا نكي ملف ‹ تاموصخل ا يف يدتهي لاملا ىلع نمتؤي نم لك سيلو ةموصخلا

 نيدلا ضبق ذإ اهلاثمأب ىضقت نويدلا نأل ؛كلمتلاب هلكو هنآ: - هللا همحر - ةفينح يبألو ءاهب

 يف عوجرلاو ةعفشلا ذخأب ليكولا هبشأف «هجو نم هقح نيعل ءافيتسا لعج هنأ الإ ءروصتي ال هسفن
 امصخ نوكي ىتح ةعفشلا ذخأب هبشأ هذهو « بيعلاب درلاو ةمسقلاو ءارشلاب ليكولاو ةبهلا

 يأ :ش ( اًمصخ نوكيال ) :م :-هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبآ يأ :ش ( الاقو ) :م
 ( -هللا همحر- ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور ) :م امهلوق يأ :ش (وهو ) :م نيدلا ضبقي ليكولا

 ءةياورلا رهاظ يف -هللا همحر - دمحأو ‹ حصألا يف - هنع هللا يضر - يعفاشلا لاق هبو «:ش

 يف يدتهي لاملا ىلع نمتؤي نم لك سيلو ) :م امهب ًاليكو نوكي الف :ش ( ةموصخلا ريغ ضبقلا نأل ) :م
 . ةموصخل اب يأ :ش ( اهب اًبضر ضبقلاب اضرلا نكي ملف «تاموصخلا

 هلیکو نيد ضبقی لیکولا نآ يآ :ش ( كلمتلاب هلكو هنأ: - هللا همحر - ةفينح يبألو ) :م

 ىضقت نويدلا نأل ) :م ًاصاصق ةمذلا يف هلباقي ضوبقملاو « كلمت ليكوت هنأل كلمتلاو كيلمتلاب

 نيدلا نم لدب - هللا همحر - يزارتألا لاق « رجل اب :ش ( هسفن نيدلا ضبق ذإ اهنايعأب ال اهلاثمأب

 . ديكأت وه : تلق

 نأل» هلوق نم ءاشتسا :ش ( هنأ الإ ) :م ةمذلا يف تباث فصو هنأل :ش ( روصتي ال ) :م

 نأ لیلدب :ش ( هجو نم هقح نيعل ءافيتسا لعج ) :م هنأ ريغ يأ ..« اهنايعأب ال اهلاثمأب ىضقت نويدلا

 ىلع ربجي مل قحلا نيع ءافيتسا ىنعم اًضحم اًكيلعت ناك ولف « ضبقلا ىلع ربجي نيدلا بر
 هبشأف يأ « :ش (ةعفشلا ذخأب ليكولا هبشأف ) :م لوانتلا هل لح هقح سنجب رفظ اذإ اذكو «ضبقلا

 .اذهاذكف مصخ هنأ ينعي « ةعفشلا ذخأب ليكولا نيدلا ضبقي ليكولا

 ًاليكو لكو اذإ : ينعي « (ةعفشلا ذخأب »: هلوق ىلع اقطع رجل اب :ش ( ةبهلا يف عوجرلاو ) :م

 ذخأ بهاولا نأ ةنيبلا هل بوهوملا ماقأف عوجرلا دارأ اذإ ىتح امصخ ناك ةبهلا يف عوجرلاب

 ىلع ةنيب نيكيرشلا دحأ ماقآ ول : ينعي « اضيأ رجل اب :ش (ءارشلاب ليكولاو ) :م « هتنيب لبقت ضوعملا
 دحأ ينعي « اًضيأ رج لاب :ش ( ةمسقلاو ) :م« مصخ هنأل هتنيب لبقت هبيصن ذخأ لكوملا نأ ليكولا

 نأ ةنيبلا رخلا كيرشلا ماقأو ةمساقملا لكوملا دارأف هكيرش همساقي نأب الجر لكو اذإ «نيكيرشلا

 . كيلمتلا ىنعم ةمسقلا نأل « مصخ ليكولا نأل « هتنيب لبقت هبيصن ذخأ لكوملا

 ( هذهو ) :م هتنيب تلبق كلذب يضر يرتشملا نأ ينعي « اًضيأ رجلاب :ش ( بيعلاب درلاو ) :م
 ضبقب ليكوتلا ىأ « اذهو : خسنلا ضعب يفو :ش ( ةعفشلا ذخاب هبشأ ) :م ليكوتلا ةلأسم يأ :ش

 اًمصخ) :م ليكولا يأ :ش ( نوكي ىتح ) :م رخألا ثالشلا لئاسملا نم ةعفشلا ذخأب هبشأ «نيدلا
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 ةرشابم لبق اًمصخ نوكي ال ءارشلاب ليكو لاو «كلانه ذخألا لبق امصخ نوكي امك ضبقلا لبق

 ليكو لاو: لاق . اهيف اًمصخ نوكيف اهيف ليصأ وهو اًقوقح يضتقت ةلدابملا نأل اذهو «ءارشلا

 هبشأف ةلدابب سيل ضبقلاو ضحم نيمأ هنأل قافتالاب ةموصخل اب ًاليكو نوكي ال نيعلا ضبقب

 هعاب لك ولا نأ ىلع ةنيبلا هيدي يف وه يذلا ماقاف هل نيع ضبقب ًاليكو لكو نم نأ ىتح « لوسرلا

 تماق ةنيبلا نأل ليكولا عفدي نأ سايقلاو « ناسحتسا اذهو « بئاغلا رضحي ىتح رمألا فقو هايإ

 ضبقلا يف لكلا ماقم همايقل هدي رصق يف مصخ هنأ ناسحتسالا هجو . ربتعت ملف مصخ ىلع ال

 ماقأ اذإ امك راصف « عيبلا ىلع ةنيبلا داعت بئاغلا رضح ول ىتح عيبلا تبثي مل نإو هدي رصقتف

 قالطلاو قاتعلا كلذكو لاق اذه اذك هدي يف لبقن اهنإف كلذ نع هلزع لك وما نأ ىلع ةنيبلا

 ال ءارشلاب ليكولاو ) :م ةعفشلا ذخأ يف يأ :ش ( كلانه ذخألا لبق اًمصخ نوكي امك ضبقلا لبق

 هلوقب هللا همحر - ةفينح يبأ ةتكن علطم ىلإ ةراشإ :ش ( اذهو «ءارشلا ةرشابم لبق امصخ نوكي

 نأل ) :ماذهو ةلدابملا ىنعم هيف ناك كيلمتلاب ضبقلاب ليكولا لكو امل هنأ ينعي « كلمتلاب هلكو هنأ»

 ) :م ليكولا يأ :ش ( وهو ) :م بيعلاب درلاو ملستلاو ميلستلا نم :ش ( اًقوقح يضتقت ةلدابملا

 يأ :ش ( لاق ) :م «قوقحلا يف يأ :ش ( اهيف امصخ نوكيف ) :م قوقحلا يف يأ :ش ( اهيف ليصأ

 عامج لاب :ش ( قافتالاب ةموصخل اب ًاليكو نوكي ال نرعلا ضبقب ليكولاو ) :م :- هللا همحر - دمحم

 هبشاف ) :م هجو لک نم لکوملا نیع ضبقی هنوکل :ش ( ةلدابمب سيل ضبقلاو ضحم نيمأ هنأل ) :م

 يأ :ش ( هايإ هعاب لك وما نأ ةنيبلا هيدي يف وه يذلا ماقأف هل دبع ضبقب ًاليكو لكو نم نأ ىتح «لوسرلا

 . رمألا يآ :ش ( بئاغلا رضحي ىتح رمألا فقو ) :م دبعلا

 ىلع ال تماق ةنيبلا نأل ليكولا ىلإ ) :م دبعلا يأ :ش (عفدي نأ سايقلاو « ناسحتسا اذهو ) :م

 عطق يف ديلا يذ ةنيب يأ :ش ( ربتعت ملف ) :م مصخب سيل ةعيدولا ضبقي ليكولا نأل :ش ( مصخ

 رصق يف مصخ ) :م ةعيدولا ضبقي ليكولا نأ يأ :ش ( هنأ ناسحتسالا هجو ) :م ضبقلاب ليكولا دي

 تبثي مل نإو هدي رصقتف ضبقلا يف لكلا ماقم همابقل ) :م ليكولا دي رصق يأ « هسفن دي يأ :ش ( هدي
 . ليكولاب يأ :ش ( عيبلا

 وذ يأ :ش ( ماقأ اذإ امك ) :ماذه :ش ( راصف عيبلا ىلع ةنيبلا داعت بئاغلا رضح ول ىتح ) :م

 :م ةنيبلا نإف يأ :ش (اهنإف ) :م ضبقلا نع يأ :ش ( كلذ نع هلزع لكوملا نأ ىلع ةنيبلا ) :م ديلا

 :م «ةروكذملا ةلأسملا مكح اذكف يأ :ش (اذه اذك ) :م ليكولا دي يف يأ :ش ( هدي رصق يف لبقت)

 مكح روكذملاكو يأ :ش ( قالطلاو قاتعلا كلذكو ):م :- هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق)

 .امهتروص نآلا ركذي فنصملاو « قالطلاو قاتعلا
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 ليكولا ىلع قاتعلا ىلع ةمألاو دبعلاو قالطلا ىلع ةنيبلا ةأرملا تماقأ اذإ هانعمو كلذ ريغو

 رقأ اذإ : لاق . قالطلاو قتعلا نود اًتاسحتسا بئاغلا رضحي ىتح هدي رصق يف لبقت مهلقنب

 يبأ دنع يضاقلا ريغ دنع زوجي الو « هيلع هرارقإ زاج يضاقلا دنع هلكوم ىلع ةموصخل اب ليكولا
 همحر - فسوي وبأ لاقو . ةلاكولا نع جرخي هنأ الإ اًتاسحتسا - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح
 امهمحر -يعفاشلاو رفز لاقو . ءاضقلا سلجم ريغ يف رقأ نإو هيلع هرارقإ زوجي : - هللا

 رومأم هنأل سايقلا وهو الوأ -هللا همحر- فسوي يبأ لوق وهو ‹ نيهجولا يف زوجب ال :-هللا
 ‹ ةعزانم يهو ةموصخل اب

 كلذ ىلع ةنيب ماقأو لكوملا نم ناهترالا ديلا بحاص ىعدا اذإ امك :ش ( كلف ريغو ) :م
 لوق ينعم يأ :ش (هانعمو ) :م «لکوملا قح يف ناهترالا توبث يف ال هدي رصق قح يف لبقي

 نأ ىلع :ش ( قالطلا ىلع ةنيبلا ةأرملا تماقأ اذإ ) :م قالطلاو قاتعلا يف - هللا همحر - دمحم

 ىلع ) :م ةنيبلا تماقآ اذإ ىأ :ش ( ةمألاو ) :م دبعلا ماقأ اذإ ىأ :ش ( دبعلاو ) :م اهقلط اهجوز

 رصق يف ) :م ةنيبلا ىأ :ش ( لبقت ):م ةمألاو دبعلاو ةأرملا لقنب يأ :ش ( مهلقنب ليكولا ىلع قاتعلا

 نأل ‹ قالطلاو قاتعلا ةنيبلا هيلع داعت بئاغلا رضح اذإف :ش ( اًناسحتسا بئاغلا رضحي ىتح هدي

 نود رضاحلا ىلع هتنيب لبقتف « ليكولا قح لاطبإو قتعلا تابثإ نيينعم ىلع تلمتشا ةنيبلا هذه

 قح يف لبقي ال ىأ :ش ( قالطلاو قنعلا نود ) :م بئاغلل ًارظن ليفك دبعلا نم ذخؤي و « بئاغلا
 ةورض نم سيلو « هدي رصق يف مصخ هنكلو « اهيف مصخب سيل ليكولا نأل « قالطلاو قتتعلا

 . هريغ نود دصق يف لبقيف بئاغلا ىلع قالطلاو ءاضقلا هدي رصق

 هرارقإ زاج يضاقلا دنع هلكوم ىلع ةموصخل اب ليكولا رقأ اذإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ىلع رارقإلا زاوج نأل هيلع ىعدملاو يعدملل لكوملا مسا لوانتيل لكوملاو رارقإلا قلطأ :ش (هيلع
 فلتخي رارقإلا ىنعم نآ ىوس « هيلع ىعدم وأ اًيعدم هلكوم نوكي نأ نيب توافتي ال لکوملا

 ىعدملا ليكو رارقإو لالا لكوملا ضبقب رقي نأ وه يعدملا ليكو رارقإبف لكوملا فالتخا بسحب
 - دمحصمو ةفينح يبأ دنع يضاقلا ريغ دنع زوجي الو ) :م هلكوم ىلع لالا بوجوب رقي نأ وه هيلع

 يف هقح ءافتناب همعزل لام ا هيلإ عفدي الف :ش ( ةلاكولا نع جرخي هنأ الإ اًناسحتسا - هللا امهمحر

 . ذحألا

 لاقو «يضاقلا سلجم ريغ يف رقأ نإو هيلع هرارقإ زوجي : - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو (:م

 لاق هبو «هريغو يضاقلا سلجم يف ىأ :ش ( نيهجولا يف زوجي ال - هللا امهمحر -يعفاشلاو رفز

 لوق) :م - هللا همحر - رفز لوق ىآ :ش ( وهو ) :م - هللا مهمحر - ىلیل يبأ نباو دمحأو كلام

 :ش ( هنأل سايقلا ) :م وه - هللا همحر - رفز لوق ىأ :ش ( وهو الو -هللا همحر -فسوي يبأ

 مالكل مسا اهنأل :ش ( ةعزانم ) :م ةموصخلا ىأ : :ش ( يهو ةموصخلاب رومأم) :م ليكولا نأل ىأ

4۳ 



 حصيو ءاربإلاو حلصلا كلي ال اذهلو«هدض لوانتي ال ءيشلاب رمألاو ةملاسم هنأل هداضي رارقأإلاو
 «كلذب ةداعلا نايرجل ةموصخ وه باوجلا ديقتي اًملطم باوجلاب هلكو ول اذكو « رارقإلا ىنشتسا اذإ

 ام هلوانتب هتحصو اًعطق حيحص ليكو تلا نأ ناسحتسالا هجو. ىدهألاف ىدهألا هيف راتخي اذهلو

 « اتيع امهدحأ نود باوجلا قلطم كلذو اًعطق هكلمي

 . ةرجاشملاو ةعزانملا ليبس ىلع نينثا نيب يرجي

 :م رارقإلا نأل ىأ :ش ( هنأل ) :م «ةموصخلا نم هب رمأ ام داضي ىأ :ش ( هداضي رارقإلاو (:م

 ال ءيشلاب رمألاو ) :م « هب رمأ ام دض ناكف ةقفاوملاو ةملاسملا ليبس ىلع يرجي هنأل :ش ( ةلاسم)

 ليكولا يأ :ش ( كلم ال ) :م هدض ءيشلاب رمألا لوانت مدع لجألو يأ :ش ( اذهلو هدض لوانتي

 رومأم ليكولاو ضعبلا طح حلصلا نأل ءةداضملا دوجوب :ش (ءاربإلاو حلصلا ) :م ةموصخل اب

 . ءافيتسالاب رومأم وهو طاقسإ ءاربإلاو « لكلا ءافيتساب

 لوانتي مل اذإ ةموصخل اب ليكوتلا نأل «مهلوق ىلع دري لاؤس باوج اذه :ش ( حصيو ) :م

 نأب :ش ( رارقإلا ىنفتسااذإ ) :م ليكوتلا ىأ حصيو لاقف - هؤانثتسا حصي فيك رارقإلا

 ليكوتلا ظفل نأل هرارقإ حصي مل ليكولا رقآأف هيلع رقت ال نأ طرشب ةموصخل اب كتلكو :لاق

 دحاو ءيش ةموصخلا نأل « رارقإلا حصو ءانثتسالا لطب هلوانت ولف « رارقإلا لوانتي مل ةموصخل اب

 . لكلا نم لكلا ءانثتسا مزلي هنأل ءزوجی ال دحاو قش نم ءانشتسالاو

 يف لاق :ش ( كلذب ةداعلا نايرجل ةموصخ وه باوجلا ديقتي اًقلطم باوجلاب هلكو ول اذكو ) :م

 اقلطم باوجلاب هلكو ول ينعي « داهشتسالا هجو ىلع اهدري مل ةيفالخ ةآدتبم ةلأسم يه : «ةياهنلا»

 وه باوجب ديقتي مهدنعف « ؟ةيناهربلا تافلتخملا» يف اذكو فالخلا اذه ىلع اًضيأ وهف اًصضيأ

 . كلذب ليكوتلا يف ترج ةداعلا ذإ ءةموصحخ

 ليكوتلا يف يآ ‹ هموصخلا يف يأ :ش ( هيف راتخي ) :ماذه لصألاو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 جاتحي ال رارقإلا يفو ‹ ةموصخلا قرط يف ةياده رثكأ ناك نم يأ :ش ( ىدهآلاف ىدهألا) :ماهب

 . ةيادهلا ةدايز ىلإ

 هجو لک نم تباث يأ :ش ( اعطق حیحص ) :م روكذملا :ش ( ليكوتلا نأ ناسحتسالا هجو ) :م

 باوجلا قلطم نم ليكوتلا كليب ام يأ :ش (اعطق هكلمي ام هلوانتي هتحصو ) :م عامجإلاب ةهبش الب

 كلذو ) :م ‹حيحص ريغ وهو هكلم ريغ يف فرصت كولمملا ريغ يف ليكوتلا نأل عطقلا ثيح نم

 رارقإلاو راكنإلا لوانتي باوجلا قلطمو « باوجملا قلطم كلي يذلا يأ :ش ( باوحلا قلطم

 :م باوج هنأ ثيح نم رارقإلا حصي اذكف باوج هنأ ثیح نم حصي لیکولا راکنإ نأ امکف اًعیمج

 نوكي ار هنأل ءاتيعم راكنإلاو رارقإلا وهو امهدحأ كليب ال ينعي :ش ( اًنيِع امهدحأ نود )
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 ولو « اعطق ةحصلل اًيرحت هيلإ فرصيف « ىلاعت هللا ءاش نإ هنيبن ام ىلع دوجوم زاجملا قيرطو

 همحر - دمحم نعو .هكلمي ال هنأل حصي ال هنأ :- هللا همحر - فسوي يبأ نعف رارقإلا ىنشتسا

 هنعو ‹ لوألا ىلع لمحي قالطإلا دنعو هايإ هكلم ىلع ةلالد ةدايز صيصنتلل نأل حصي هنأ - هللا

 هيف بلاطلاريخيو هيلع اروبجم هنوكل يناثلا يف هححصي ملو بولطملاو بلاطلا نيب لصف هنأ

 ًالطبم ناك ولو « اعرش راكنالا كلي ال اًقحم همصخ ناك ول هنأل اًمارح اًنيعم امهدحأب باوجلا
 نم حصيف اعطق هب ليكوتلا زوجي الف « اعطق امهنم نيعملا كليب الف « ريغ ال راكنإلا يف هقح نوكي

 . اعطق هتحصل ايرحت اًقلطم باوجلا وهو زاجملا ىلع انلمحف هجو نود هجو

 ببس ةموصخلا نأل باوجلا قلطمو ةموصخلا نيب يآ :ش ( دوجوم زاجملا قيرطو ) :م
 ( ىلاعت هللا ءاش نإ هنيبن ام ىلع ) :م زاجملا قرط نم قيرط ببسملا ةدارإو ببسلا قالطإو «باوجلا

 فرصیف ) :م «ةصخر ىمسي اًباوج لوانتي ليكوتلا نأ نالوقي امه »هلوق دنع هركذ ىلإ ةراشإ :ش

 ثيح نم همالك ةحصل يرحتلل يأ :ش ( اعطق ةحصلل ايرحت ) :م باوجلا قلطم ىلإ يأ :ش ( هيلإ

 .ءاغلإلا نع ناصي لقاعلا مالك نأل عطقلا

 دنتسم نع باوج اذه :ش ( حصي ال هنأ :- هللا همحر- فسوب يبأ نعف رارقإلا ىنثتسا ولو ) :م

 همحر - فسوي يبآ لوق ىلع حصي ال لب «ءانثتسالا ةحص ملسن ال هجوو - هللا همحر - رفز

 راكنإلا ءاقب مزلتسم هكلم نأل ء ءانثتسالا كلي ال ليكولا نأل يأ :ش ( هكلمي ال هنأل ) :م -٠ هللا

 . رمامک كلذ هل لحي ال دقو ءاّنيع

 نال ) :م حصي رارقإلا ءانثتسا نأ يأ :ش ( حصي هنآ :- هللا همحر - دمحم نعو )م

 ( هايإ هكلم ىلع ةلالد ةدايز ) :م ريمضب رارقإلا ءانثتساب راكنإلا ىلع صن امل هنأل يأ :ش ( صيصنتلل

 ليكوتلا قالطإ دنع يأ :ش ( قالطإلا دنعو ) :م « هب ليكولا كلميف هايإ لكوملا كلم ىلع يأ :ش

 قلطم وهو ىلوألا وهام ىلع يأ :ش ( لوألا ىلع لمحي ) :م رارقإلا ءانثتسا ريغ يف ةموصخل اب

 .باوحلا

 :ش ( بولطملاو بلاطلا نيب لصف هنأ ) :م :- هللا همحر - دمحم نعو يأ :ش ( هنعو ) :م

 (يناثلا يف هححصي ملو ) :م « هيلع ىعدملا ليكو نم اهمدعو يعدملا ليكو لمح نم ةحصب لاق نأب

 ( هيلع ًأروبجم هنوكل ) :م بولطملا يف رارقإلا ءانثتسا - هللا همحر - دمحم ححصي مل يأ :ش

 نيب ريخي يأ :ش ( هيف بلاطلا ريخيو ) :م راكنإلا كرت ىلع ًأروبجم بولطملا نوكل يأ « :ش
 . ًاديقم ءانثتسالا نوكيف « راكنإلاو رارقإلا

 الو روبجم هنأل بلاطلا نم ءانفتسالا حصي هنآ :- هللا همحر - دمحم نع «ةمتتلا» يفو

 ءانفتسالا دافأ راكنإلاو رارقإلا نيب ًاريخم ناك ال يعدملا ينعي « هيلع روبجم هنأل بولطملا نم حصي
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 سلجم صتخي ال هرارقإو لك ولا ماقم مئاق ليكولا نإ: - هللا همحر-فسوي وبأ لوقي كلذ دعبف

 هأزاجم وأ ةقيقح ةموصخ ىمسي اًباوج لوانتي ليك وتلا نإ :نالوقب امهو «هبئان رارقإ اذكف ءاضقلا
 نأل هل ببس هنأل وأ ةموصخل ا ةلباقم يف جرخ هنأل امإ ازاجم ةموصخ ءاضقلا سلجم يف رارقإلاو

 اذإ نكل «هب صتخيف ءاضقلا سلجم يف باوجلا وهو ‹ قحتسملا بلط دنع قحتسملاب هنايتإ رهاظلا
 ٠ ةئيبلا تميقأ

 ححص امل يعدملا نأل « كلذ ديفي ال هنأل رارقإلا ءانثتسا حصي ال بولطملا نم امأ « هقح يف هتدئاف

 . هيلع ًاروبجم نوكيف هيلع نيميلا ضرعل رارقإلا ىلع روبجمو رطضم بولطملاو «هاوعد

 يبآ عم ةجاحملا نايب يف عورشم اذه: :ش ( - هللا همحر - فسوي وبأ لوقي كلذ دعبف ) :م

 صتخب ال هرارقإو لكوملا ماقم مئاق ليكولا نإ ) :م :- هللا همحر - رفز عم ةجاحملا غارف دعب فسوي
 صتخي اغإو «هسفنب بجوم هنأل ؛ ىضاقلا سلجم صتخي ال :ش ( هبئان رارقإ اذكف ءاضقلا سلجم

 ۰ . ءاضقلا مامضناب الإ ابجوم نوكي ال ام ءاضقلا سلجمب

 لوانتي ليكوتلا نإ :نالوقي ):م - هللاامهمحر - دمحمو ةفينح يبأ يأ :ش (امهو ) م

 هريرقت «ءاضقلا سلجمب رارقإلاك :ش (ازاجم وأ ) :م راكنإلاك :ش ( ةقيقح ةموصخ ىمسي اًباوج

 يهو ةقيقحلا همومعب لوانتي ماع ًازاجم باوجلا قلطمو باوجلا قلطم ىلإ فرصي هليكوت نأ
 امف ءاضقلا سلجم يف الإ ًازاجم ةموصخ نوكيال رارقإلاو «رارقإلا قلطم وهو زاجملاو ةموصخلا

 نمآزاجم ةموصخ رارقإلاذإ « زاجم الو رهاظ وهو ةقيقح ال ةموصخب سيلف هريغ يف هنم ناک
 . هريغ يف ًازاجم ةموصخ رارقإلاف ‹ ءاضقلا سلجم ريغ يف باوج الو باوج هنأ ثيح

 ناكف :ش ( ةموصخل ا ةلباقم يف جرخ هنأل امإ ًازاجم ةموصخ ءاضقلا سلجم يف رارقإلاو ) :م

 نأل وأ يأ :ش ( هنأل وأ ) :م ايعرش ًازاجم نوکی نأ حصي ال هنأل يوخل زاجم وهو داضتلا هزاجم

 زوجملاو رارقإلا يأ :ش ( هل ببس ) :م اهنأل وأ خسنلا ضعب يفو « مصاختلا ليوأت ىلع ةموصخلا

 اببس ةموصخلا تناكف «معنب نوكي ةراتو الب نوكي ةرات باوجلا نأل يعرش زوجم وهو «ةيببسلا
 . زاجم ببسملا ىلع ببسلا مسا قالطإو ةطساولاب رارقال

 ىضفأ ثيح هل اببس ةموصخلا نوكتف :ش ( قحتسملا بلط دنع قحتسملاب هنايتإ رهاظلا نأل ) م
 صتخي يأ :ش ( هب صتخيف ءاضقلا سلجم يف باوجلا ) :م قحتسملا يأ :ش ( وهو ) :م ًارهاظ هيلإ
 هيلع بجاولا نأل : لاق ولو : - هللا همحر - لمكألا لاقو « ءاضقلا سلجم ةموصخلا باوج

 اذه :ش ( ةنيبلا تميقأ اذإ نكل ) :م دوصقملل ةيدأت ىفوأ ناك رهاظلا نأل لدب قحتسملاب هنايتإ

 سلجم ريغ يف رارقإلا ناك اذإ لاقي ام عفد ىلإ ةراشإ هيفو : «هب صتخيف » هلوق نم كاردتسا
 اذإ نكلو « ةلاكولا نع هب جرخي الو ًاربتعم نوكي ال نأ : باوجلا ناك « باوجب سيل يضاقلا
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 راص هنأل هيلإ لاملا عفدب رمؤي ال ىتح ةلاكولا نم جرخبي ءاضقلا سلجم ريغ يف هرارقإ ىلع

 :لاق ‹ امهيلإ لالا عفدي الو حصي ال ءاضقلا سلجم يف رقأ اذإ يصولا وأ بألاك راصو « اًضقانم

 نال ‹ ادبآ كلذ يف اليكو نكي مل ميرغلا نع هضبقب لالا بحاص هلك وف لجر نع لام لفك نمو
 نألو ‹ نكرلا مدعناف هتمذ ءاربإ يف هسفنل لماع راص اهانححص ولو هريغل لمعي نم ليكولا

 مادعناب مدعنیف هسفنل اًئربم هنوکل لبقي ال اهانححص ولو اًنيمآ هنوکل ةلاكولل مزالم هلوق لوبق

 ریظن وهو همزال

 هيلإ لاملا عفدب رمؤي ال ىتح ةلاكولا نم جرخي ءاضقلا سلجم ريغ يف هرارقإ ىلع ) م ةنيبلا هيلع تميقأ
 هلکو امو رارقلا وهو دیقم باوجب ًالیکو يقبل ًاليكو یقب ولف ‹ همالک يف :ش ( اًضقانم راص هنأل

 . (یفاکلا» یف هلاق ءاقلطم بارحلاب هلکو اغإو ديقم باوجب

 يف رقأ اذإ يصولاو بألاك ):م ءاضقلا سلجم ريغ يف رقملا ليكولا يأ :ش ( راصو ) :م

 اذإ يصولاو بألا هنايب « يصولاو بألا ىلإ يأ :ش ( امهيلإ لاما عفدي الو حصي ال ءاضقلا سلجم

 عفديال لاملا كلذ يعدي ءاج مث يصولاو « بألا هقدصف « هيلع ىعدملا ركنأف ريغصلل اًئيش ىعدا

 كلذكف يبصلا ىلع امهرارقإب لاما اذه قح يف ةياصولاو ةيالولا نع اجرخ امهنأل « امهيلإ لاملا

 . هيلإ لاملا عفدي ال ءاضقلا سلجم ريغ يف رارقإلاب ةلاكولا نم ليكولا جرح ال انه

 نع لامب لفك نمو ):م:« ريغصلا عماجلا »يف - هللا همحر - دمحم لاق يأ :ش ( لاق ) :م

 ليفكلا ةءارب لبق يآ :ش (ادبآ كلذ يف ًاليكو نكي مل ميرغلا نع هضبقب لالا بحاص هلكوف لجر
 يف هسفنل ًالماع راص ) م ةلاكولا يأ :ش ( اهانححص ولو « هريغل لمعي نم ليكولا نأل ) :م ءاهدعبو

 ) :م هليكو ضبقب اذكف ليفكلا ةمذ آربت هضبقبو «لكوملا ضبق ماقم موقي هضبق نأل :ش ( هتمذ ءاربإ

 . ريغلل لمعلا وهو ةلاكولا نكر يأ :ش ( نكرلا مدعناف

 هدبع قتعأ اذإ ىلوملا نأ :نوذأملا يف ركذ ام اذه ريظن : «ريغصلا عماجلا حورش» يف اولاق

 بلاطلا لكو نإف «هنع ًاليفك ىلوملا ناك نيدلا عيمجب بلاطي دبعلاو « هتميق نمض نويدملا نوذأملا

 الف هسفنل ًالماع ناك دبعلا نم نيدلا ضبقب ىلوملا نأل ًالطاب ناك دبعلا نم نيدلا ضبقي ىلوملا

 مزالم ):م ليكولا لوق لوبق يأ «رخآ ليلد :ش ( هلوق لوبق نالو ) :م هريغ نع ًالیکو حصي

 ) :م ةلاكولا يأ :ش ( اهانححص ولو ًانيمأ هنوكل ) :م : هلوق لوبق مزلتست ةلاكولا ينعي :ش ( ةلاكولل

 ليكوتلا يأ :ش ( مدعنيف هسفنل ًائربم هنوكل) :م هلوق لوبق وهو مزاللا ءاقتنا نم مزلي امل :ش ( لبقي ال

 ءافتناب يفتني موزللا نال ليكولا لوق لوبق وهو ‹ليكوتلا همزال يأ :ش ( همزال مادعناب ) :م

 .مزاللا

 يفو « نويدم دبع يف اهنالطب هيف نحن اميف ةلاكولا نالطب ريظن يآ :ش ( ريظن وهو ) :م
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 هلكو ولف ‹ نيدلا عيمجب دبعلا بلاطيو ءامرغلل هتميق نمض ىتح هالوم هقتعأ نويدم نوذآم دبع

 هنید ضبق يف بئاغلا ليكو هنأ ىعدا نمو :لاق . هانيب امل ًالطاب ناك دبعلا نع لالا ضبقب بلاطلا
 رضح نإف هلام صلاخ هضبقي ام نأل هسفن ىلع رارقإ هنأل هيلإ نيدلا ميلستب رمآ ميرغلا هقدصف

 لوقلاو ةلاكولا ركنأ ثيح ءافيتسالا تبشب مل هنأل اينا نيدلا ميرغلا هيلإ عفد الإو هقدصف بئاغلا

 هني هلوق كلذ يف

 دبعلا ةميق يأ :ش ( هتميق نمض ىتح هالوم هقتعأ نويدم نوذأم دبع ) :م ريظن وهو : خسنلا ضعب

 يأ :ش ( بلاطلا هلكو ولف « نيدلا عيمجب دبعلا بلاطيو ءامرغلل ) :م ارسعم وأ ًارسوم ناك ءاوس

 ال ) :م ًالطاب ليكوتلا ناك يأ :ش (الطاب ناك دبعلا نع لالا ضبقب ) :م بلاطلا ىلوملا لام بلط

 . هسفن ئرېم هنال هسفنل ًالماع ریصی هنآ وهو :ش (هانیب

 ءامرغلاو هيف قاب هكلم نأل « هقتع زاج نويدملا هدبع قتعأ اذإ ىلوملا :«يواحطلا حرش» يفو

 ءاوس نيدلا نمو «هتميق نم لقألاب ىلوملاا وعبتا اوءاش نإو نيدلاب دبعلا اوعبتا اوءاش نإ رايخلاب
 ةيانجل اب ًالاع ناك نإ ىلوملا هقتعأف ىنج اذإ دبعلا نإف ةيانجلا فالخب « نكي مل وأ نيدلاب ًالاع ناك

 : نيدلا باب يفو « ريغ ال ةميقلا ردق الإ ءيش همزلي مل ملاع ريغ ناك نإو « رذعللاراتخم راص

 نيمضت هنم بوصغملا راتحخا اذإ بصاغلا بصاغو بصاغلا فالخب « ًالاع ناك نإو ةميقلا همزلي

 . رخآلا نع هقح عطقنا امهدحأ

 رمأ ميرغلا هقدصف هنيد ضبق يف بئاغلا ليكو هنأ ىعدا نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 همحر- ينزملا لاق هبو « نيدلا يأ « هيلإ لاملا ملس خسنلا ضعب يفو :ش ( هيلإ نيدلا ميلستب

 يف الو نيدلا يف ال قيدصتلاب ميلستلاب رمؤي مل :-هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا لاقو .-هللا

 اندنعو ةعيدولاو نيدلا يف ميلستلاب رمؤي ذئنيحف هتلاكو ىلع هتنيبب ليكولا ميقي نأ الإ « ةعيدولا

 . قيدصتلاب ميلستلاب رمؤي مل ةعيدولا يف

 لب بئاغلل قح لاطبإ هيف سيلو « ضبقلا قاقحتسا وهو قحب :ش ( هسفن ىلع رارقإ هنأل ) :م
 زوجيف «نويدملا لام صلاخ يأ :ش ( هلام صلاخ هضبقي ام نال ) :م «هسفن ىلع قح رارقإ وه

 هقيدصت ناكف « هنيع ال لاملا بر لام لثم نويدملا هادأ امف « اهلاثمأب ىضقت نويدلا نأل هيلع هرارقإ

 (هقدصف بئاغلا رضح نإف ) :م هل رقملا ىلإ هميلستب رمأ ءيشب هسفن ىلع رقأ نمو « هسفن ىلعًارارقإ
 ءافيتسالا تبثي مل هنالءًايناث نيدلا ميرغلا ) :م هقدصي مل نإو يأ :ش ( هيلإ عفد الإو ) :م اهيف :ش

 عم ) :م نيدلا بر لوق ةلاكولا راكنإ يف لوقلا يأ :ش ( هلوق كلذ يف لوقلاف ةلاكولا ركنأ ثيح

 ىلع عوجرلا هل : هجو يف - هللا همحر-يعفاشلا دنعو «- هللا مهمحر- ةثالثلا لاق هبو :ش (هنيم

 . حصألا يف - هللا مهمحر- يعفاشلاو دمحأو كلام لاق انلوقبو « ضباقلا



 ملو هتمذ ةءارب عفدلا نم هضرغ نأل هدي يف اًيقاب ناك نإ ليكولا ىلع هب عجريو ءادألا دسفيف

 قحم هنأ فرتعا هقیدصتب هنأل هيلع عجری مل هدي يف عاض ناک نإو « هضبق صقنی نأ هلف لصحت
 عفدلا دنع هنمض نوكي نأ الإ : لاق .هريغ ملظي ال مولظملاو ذخألا اذه يف مولظم وهو ضبقلا يف

 ةلزنب حصتف ضبقلا ةلاح ىلإ تفيضأ ةلافك هذهو « امهمعز يف هيلع نومضم اينا ذوخأملا نأل

 ‹ نالف ىلع هل باذ اب ةلافكلا

 نويدما ضرغ يأ :ش ( هضرغ نال هدي يف ًايقاب ناك نإ ليكولا ىلع هب عجريو ءادألا دسفيف ) :م
 نويدمللف يأ :ش ( هضبق ضقني نأ هلف ) :م ةمذلا ةءارب يأ :ش ( لصحت ملو هتمذ ةءارب عفدلا نم ) :م

 مل) :م ليكولا دي يف لاملا عاض ناك نإو يأ :ش ( هدي يف عاض ناك ناو ) :م ليكولا ضبق ضقني نأ

 ( هقيدصتب) :م نويدملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م« ليكولا ىلع نويدملا مجري مل يأ :ش ( هيلع عجري

 نويدملا يأ :ش ( وهو ضبقلا يف قحم ) :م ليكولا يأ :ش ( هنأ فرتعا) :م ليكولا قيدصتب يأ :ش

 . ًايناث نيدلا بر ذخأ يأ :ش ( ذخألا اذه يف مولظم ) :م

 نأل كالهلا دعب ليكولا نم ذخأي الف :ش ( هريغ ملظي ال ) :م نويدملا يآ :ش ( مولظملاو ) :م

 (ةريخذلا» يفو « ملظ هنم ذخألا عوفدملا كله اهدعبو هنع نيدلا ضبق يف قحم همعز يف ليكولا

 لاما عفدي ملو هقدص نإف ًالوأ ةلاكو ميدقلا رغلا قدصي نأ امإ : هجوأ ىلع ةلأسملا طوسبملا»و

 دارأو هتلاكو ركنأو -هللا مهمحر- دمحأو يعفاشلاو ىليل يبأ نبال ًافالح ءادألا ىلع ربجأ

 . ليكولل لامل اب هيلع يضق لكن نإو « أرب فلح نإف « فلحتسا ةلاكو دعب هفالحتسا ليكولا

 :امهدنعو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ةلاكولا ىلع بولطملا فلحي ال : فاصخلا ركذو

 فلحتسي -هللا همحر- ةفينح يبأ دنعف نيدلا ركنأو ةلاكولاب ميرغلا رقأ ولو «ملعلا ىلع فلحي

 . فلحتسي ال :امهدنعو « بولطلا

 هيف زوجي :ش ( هنمض نوكي نأ الإ ) :م :-هللا امهمحر- فنصملاو دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 عجري مل هدي نم عاض ناك نإو : - هلوق نم ءانفتسااذه :ش ( عفدلا دنع ) :م ديدشتلاو فيفختلا

 نمآ ال نكلو ةلاكولا يف كقدصأ لوقي نأب هيلإ لالا عفد دنع ليكولا بولطملا نمضي نأ الإ هيلع

 نأل ) :م حيحص نامض اذهو ًايناث ينم بلاطلا هضبقي ام يل نمضاف رضح اذإ بلاطلا دحجي نأ

 مرغلاو ليكولا معز يف يأ :ش ( امهمعز يف ) :م نيدلا بر ىلع يأ :ش ( هيلع نومضم ًايناث ذوخألا
 حصتف) :م ليكولا ناك اذإف ءًايناث نيدلا بر ضبق يأ :ش ( ضبقلا ةلاح ىلإ تفيضأ ةلافك هذهو ) :م

 اب هانعم :ش ( نالف ىلع هل) :م بجوو تبث اب يأ :ش ( باذ اب ةلافكلا ةلزنمب ) :م ةلافكلا يأ :ش (

 . ةلافكلا يف رم دقو لبقتسملا هب ديرأ ضام اذهو « نالف ىلع نالفل بوذي
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 ميرغلا ىلع لالا بحاص عجر نإف هئاعدا ىلع هيلإ هعفدو ةلاك ولا ىلع هقدصي مل ميرغلا ناك ولو

 عطقنا اذإف ةزاجإلا ءاجر ىلع هيلإ هعفد اغنإو ةلاكولاب هقدصي مل هنأل ؛ليكولا ىلع ميرغلا عجر

 هوجولا يفو انلق ال رهظأ اذهو. ةلاكولا يف هايإ هبيذكت ىلع هيلإ هعفد اذإ اذكو هيلع عجر هؤاجر

 وأ ارهاظ امإ بئاغلل اًقح راص ىدؤملا نأل ؛ بئاغلا رضحي ىتح عوفدملا درتسي نأ هل سيل اهلك

 ةزاجإلا لامتحال دادرتسالا كلي مل ةزاجإلا ءاجر ىلع يلوضف ىلإ هعفد اذإ امك راصفء ًالمتحم

 ينإ : لاق نمو ‹ هضرغ نع سايلا عقي مل ام هضقني نأ هل سيل ضرغل فرصتلا رشاب نم نألو

 ‹ نيدلا فالخب ريغلا لا هل رقآ هنأل هيلإ ميلستلاب رمؤي مل عدوملا هقدصف ةعيدولا ضبقب ليكو

 ىلع هيلإ هعفدو ) :م تكس لب اًضيأ هبذكي ملو :ش ( ةلاكولا ىلع هقدصي مل ميرغلا ناك ولو ) :م
 ليكولا ىلع ميرغلا عجر ميرغلا ىلع لاملا بحاص عجر نإف ) :م ليكوتلا ىوعد ىلع يأ :ش ( هئاعدا
 اذإ اذكو « هيلع عجر هؤاجر عطقنا اذإف « ةزاجإلا ءاجر ىلع هيلإ هعفد امنإو « ةلاكولا ىلع هقدصي مل هنأل

 رهظأ بيذكتلا ةروص يف عوجرلا زاوج يأ :ش ( رهظأ اذهو « ةلاكولا يف هايإ هبيذكت ىلع هيلإ هعفد
 يف ليكولا راص هبذك اذإ هنأل ‹توكسلاو نيمضتلا عم قيدصتلا وهو « نيتلوألا نيتروصلا يف هنم

 هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انلق ال ) :م بصاخلا ىلع عوجرلا قح هنم بوصغمللو ‹«بصاغلا ةلزنمب هقح

 . هيلع عجر هؤاجر عطقنا اذإف « ةزاجإلا ءاجر ىلع هيلإ عفد :

 ‹ قيدصتلا عم عفدلا يهو « ةروكذملا ةعبرألا يهو :ش (اهلك هوجولا يفو ) :م

 يآ :ش (هل سيل ) :م « بيذكتلا عم عفدلاو « بيذكتالو قيدصتالب عفدلاو « نيمضتلاو

 يف يأ :ش ( رهاظ امإ ؛ بئاغلل اًقح راص ىدؤملا نأل؛ بئاغلا رضحي ىتح عوفدملا درتسي نأ ) :م ميرغلل

 :م ارهاظ اًقداص ناك الدع ناك اذإ ليكولا نأل ليكولا يف ةلادعلا روهظ لاح وأ « قداصتلا ةلاح

 . قدصلا لامتحال اًروتسم وأ اًقساف ليكولا نوك ةلاح يف يأ :ش ( ًالمتحم وأ)

 «:ش ( يلوضف ىلإ ) :م هيلع يذلا نيدلا يآ :ش ( هعفد اذإ امك ) :م اذه مكح :ش ( راصف ) :م

 ةزاجإلا لامتحال دادرتسالا كلمي مل ) :م كلام لا نم :ش ( ةزاجإلا ءاجر ) :م طسولا يف قلعت هنأل يأ

 ناسنإلا يعس نأل « :ش ( هضرغ نع سايلا عقي مل ام هضقني نأ هل سيل ضرغل فرصتلا رشاب نم نألو

 . دودرم هتهج نم متام ضقن يف

 عدوملا هقدصف ةعيدولا ضبقب ليكو ينإ :لاق نمو ) :م-هللا همحر- يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 يأ :ش ( نيدلا فالخب ) :م كلذ كلي ال وهو :ش ( ريغلا لام هل رقأ هنأل هيلإ ميلستلاب رمؤب مل

 ىلع هلام صلاخ يف رارقإ هنأل هيلإ ميلستلاب رمؤي ثيح «نيدلا ضبقب ليكولا قدص اذإ ام فالخب
 . ضبقلاو ةبلاطملا قحب هسفن ىلع اًرارقإ هرارقإ ناكف « اهلاثمأب ىضقت نويدلا نأ رم ام

 ةلاكولا ركنأ نإو« اعيمج ائرب ةلاكولا يف هقدصف بئاغلا يف ةعيدولا ليكولا ذخأ اذإ مث
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 هيلإ عفدلاب رمأ عدوملا هقدصو هريغ هل ثراو الو هل اًاريم ةعيدولا كرتو هوبأ تام هنأ ىعدا نمو

 نم ةعيدولا ىرتشا هنأ ىعدا ولو ‹ ثراولا لام هنأ ىلع اقفتا دقف هتوم دعب هلام یقبی ال هنأل

 الف هلهأ نم هنأل ريغلا كلمب هرارقإ ناك اًيح ماد ام هنأل هيلإ عفدلابرمؤي مل عدوملا هقدصف اهبحاص

 . هيلع عيبلا ئوعد يف ناقدصي

 اهب مجر ليكولا دي يف ةمئاق نيعلا تناك نإف هنمض اذإف «عدولا نمضي نأ هلف كلذ ىلع فلحو
 نآ اهدحأ :هوجو ىلع وهف ؟هيلع عجري نأ عدوملل لهف هدي يف تعاض نإف ليكولا ىلع عدوملا
 . هيف عوجر الف نيمضت الب قيدصتلا عم عدوملا هيلإ اهعفدي

 عم عفدي نأ :ثلاشلاو « عوجرلا هلف نامضلا طرشو « قيدصتلاب عفدينأ : ينافلاو

 الو قيدصت الب عفدي نأ : عبارلاو « ليكولا ىلع عوجرلا هلف بئاغلا هنمض اذإف« بيذكتلا

 . ًضيأ عوجرلا هلف بئاغلا هنمض اذإف «بيذكت

 ينإ :لاق نم ىعدا ولف يأ «يرودقلا ةلأسم ىلع اًضيرعت اذه ركذ :ش ( ىعدا نمو ) :م

 الو ) :م تيملا نبال يأ :ش ( هل اًتاريم ةعيدولا كرتو هوبأ تام ) :م اًنالف نأ يأ :ش ( هنأ ) :م ليكو

 ىقبي ال هنأل ) :م هوبأ تام هنإ : لاق يذلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ عفدلاب رمأ عدوملا هقدصو هريغ هل ثراو

 ‹ لاحلا ليوأت ىلع يخيش بارعإب برعم اذكه : (ةياهنلا» يفو « بصنلاب هلام :ش ( هتوم دعب هلام

 . ةهفاشم يأ ‹ يف ىلإ هاف ةملك يف امك

 (ةياهنلا» بحاص لاق ام لثم لاق مث « بصنلاب هلام ىقبي ال : -هللا همحر- يزارتألا لاقو

 هتملكف « لماعلل ديقم لاملا نأل « فيعض هنأ ىرأ : -هللا همحر- لمكألا لاق -هللا همحر-

 هنأ ىلع عفرلا هبارعإ يف رهاظلاو « ةهفاشملا لاح يف هتملك يأ « ةهفاشملاب اديقم نوكي نأ زوجي

 . ثراولا ىلإ هلاقتنال هتوم دعب هلام ىقبي ال عدوملا نأل يأ « ىقبي ال لعاف

 طرش نم نأ وهو « رخآ ءيش هتاف دقو-هللا همحر- لمكألا هلاق ام ىلع عفرلا باوصلا و

 (ةياهنلا» بحاص لاق ولو . ليوأتلاب زوجي هنأ الإ اهنم سيل لاملاو «تاقتشملا نم نوكي نأ لاحلا

 دعب تيملا ىقبي ال يأ ًالومتم ليوأت ىلع لاح هنأ لاحلا ىلع بصن هنآ يف هعبت نمو-هللا همحر-

 يأ :ش ( هنآ ىلع ) :م عدوملاو ةلاكولا ىعدا يذلا يأ :ش ( اقفتا دقف ) :م «هجوأ ناكل ألومتم هتوم

 ةعيدولا ىرتشا هنأ ىعدا ولو ) :م هيلإ عفدلا نم دب الف «:ش ( ثراولا لام ) :م ةعيدو هنإ لاق يذلا نأ

 رسكب عدوملا نأل يأ :ش ( هنأل هيلإ عقدلاب رمؤي مل ) :م هلاق اميف :ش ( عدوملا هقدصو اهبحاص نم

 يف ناقدصي الف ) :م كلملا لهأ نم يأ :ش ( هله نم هنأل ريغلا كلمب هرارقإ ناك اًيح ماد ام ) :ملادلا

 . لالا بر ىلع يأ :ش ( هيلع عيبلا ىوعد



 « هيلإ لاملا عفدي هنإف هافوتسا دق لالا بحاص نآ ميرغلا ىعداف هلام ضبقب ًاليكو لکو نإف :لاق

 بر عبتيو لاق . قحلا رخؤي الف هاوعد درجمب تبثي مل ءافيتسالاو قداصتلاب تتبث دق ةلاكولا نأل

 ةيراج يف بيعب هلكو نإو : لاق « بئان هنأل لیک ولا فلحتسب الو « هبناجب ةياعر هفلحتسيف لالا

 كرادتلا نأل ‹ نيدلا ةلاسم فالخب يرتشملا فلحي ىتح هيلع دري مل يرتشملا اضر معئابلا ىعداف

 ءاضقلا نأل نكمم ريغ انههو « هلون دنع اطخلا رهظ اذإ ليك ولا هضبق ام دادرتساب كلانه نكمم

 الو ‹ هبهذم وهامك -هللا همحر -ةفينح يبأ دنع اطخلا رهظ نإو ‹ ةحصلا ىلع ضام خسفلاب

 دحتي نأ بجي :اولاق امهدنع امأو« ديفي ال هنأل كلذ دعب هدنع يرتشملا فلحتسي

 هلام ضبقب ًاليكو لكو نإف ) :م «ريغصلا عماجلا» يف-هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ءافيتسالاو قداصتلاب تتبث دق ةلاك ولا نأل« لاما هبلإ عفدي هنإف هافوتسا دق لاما بحاص نأ ميرغلا یعداف

 : لاق ) :م نيدلا بر فيلحت ىلإ :ش ( حلا رخؤي الف ) :م ميرغلا ىوعد يآ :ش ( هاوعد درجمب تبثي مل

 :م. نويدلا وهو « مرغلا بناج ب يأ :ش ( هبناجب ةياعر هفلحتسيف لالا بر ) :م مرغلا يأ :سش ( عيتيو

 . نايألا اهيف يرجت ال ةباينلا نأل :ش ( بئان هنأل ليك ولا فلحتسي الو )

 يأ :ش ( بيعب هلكو نإو ) :م : ؟ريغصلا عماجلا »يف-هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ةلأسم فالخب يرتشملا فلحي ىتح هيلع دري مل يرتشملا اضر عئابلا ىعداف ةيراج يف ) :م بيع ببسب

 ( كلانه نكمم كرادتلا نال ) :مليكولا فيلحت نودب نيدلا عفدب رمؤي ثيح تضم يتلا :ش ( نيدلا

 لوكن دنع يأ :ش ( هلوكن دنع اطخلا رهظ اذإ ليك ولا هضبق ام دادرتساب ) :م نيدلا ةلأسم يف يأ «:ش

 . نيدلا فوتسي مل هنأ ىلع نيميلا نع نيدلا بر

 ىلع ضام خسفلاب ءاضقلا نأل نكمن ريغ كرادتلا ) :م : ةيناثلا ةلأسملا يفو يأ :ش ( انههو ) م
 ًارهاظ ذقني لطابلا دهاشلاب لب دقعلاو خسفلاب يضاقلا ءاضق نأل :ش (اطخلا رهظ نإو ةحصلا

 اميف تبثي نأ : (رهاظ ذافنلاب دارملاو « :ش ( هبهذم وه امک -هللا همحر- ج يآ دنع ) :م اًتطابو

 . یلاعت هللا نيبو هنیب امیف تہثی هر نأ اتطاب هذافن نمو « اننیب

 يبآ دنع يا :یش (هدنع ):م لکوما لوکن دعب يآ :ش ( كلذ دعب يرتشلا فلحتتسی الو ۲

 ءاضق ذفن ىتم ينعي :ش ( ديفي ال ) :م فالحتسالا نأل يآ :ش ( هنأل ) :م «-هللا همحر- ةفينح

 يف ةدئاف ال هنأل ؛ اضرلا ىلع رضح اذإ يرتشملا فلحتسي نأ عئابلل نوكي ال اتطابو رهاظ يضاقلا

 اتباث نكي مل خسفلا قحلا نأو بيعلاب اًيضار ناك هنأ رهظيف لكني نأ هتدئاف نأل ءهفالحتسا

 خسفلابو ءاضقلا يف ًاطخلا روهظ دنع نكلو « خسفلا دعب هئاضق يف أطخأ يضاقلا نأو يرتشملل

 . هدنع خسفلاب هؤاضق لطبي ال

 دحتي نأ بجي: اولاق ) :م -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يب دنع يأ :ش ( امهدنع امأو ) :م
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 :ليقو ‹ ءاضقلا نالطبل امهدنع نكمن كرادتلا نأل رخؤي الو« نيلصفلا يف اذه ىلع باوحملا

 فلحتسي ىتح رظنلا ربتعي هنأل نيلصفلا يف رخؤي ال نأ - هللا همحر - فسوي يبأ دنع حصألا

 مهارد ةرشع لجر ىلإ عفد نمو لاق ‹ رظنلل رظتنيف عئابلا ىوعد ريغ نم ارضاح ناك ول ېرتشملا
 ليكو قافنإلاب ليكولا نأل ةرشعلاب ةرسشعلاف هدنع نم ةرشع مهيلع قفنأف هلهأ ىلع اهقفنيل

 هل سيل سايقلا يفو «ناسحتسا اذه :ليقو« كلذك اذهف هانررق دقو هانركذ ام هيف مكحلاو ءارشلاب

 كلذ

 يأ :ش (هرخؤي الو ) :م بيعلاب درلا لصفو نيدلا لصف يف ينعي :ش ( نيلصفلا يف اذه ىلع باوجلا

 يف يضاقلا ءاضق نأل :ش ( ءاضقلا نالطبل امهدنع نكمم كرادتلا نأل ) :م درلاب ءاضقلا رخؤي الو

 ىلع ةيراجلا تدر يرتشملا لوكن دنع يضاقلا أطخ رهظ اذإف « اتطاب ال ارهاظ ذفان كلذ لثم

 . فيلحتلا ىلإ رخؤي الف يرتشملا

 :ش ( نيلصفلا يف ) :م درلا يأ :ش ( رخؤي نأ :-هللا همحر- فسوي يبأ دنع حصألا : ليقو ) :م

 :ش ( رظنلا ربتعي ) :م-هللا همحر-فسوي ابآ نأل يأ :ش ( هنأل ) :م «بيعلا لصفو نيدلا لصف يأ

 «عفرلاب فلحتسي» هلوق :ش ( عئابلا ىوعد ريغ نم ارضاح ناك ول يرتشملا فلحتسي ىتح ) :م عئابلل
 همحر- فسوي يبأ بهذم نم نأل «عئابلل ارظن يرتشملا فلحتسي ينعي ةيئادتبا ىتح نأل

 هفلحتسي ملام درلا دارأ وأ ارضاح يرتشملا ناك اذإ عئابلا ىلع عيبملا دري ال يضاقلا نأ :-هللا

 ملام هيلع دري ال يرتشملا ناك اذإف « بيعلا عدي مل نإو عئابلا اذهب تيضر ام هللاب يضاقلا

 لثم ةياور يف : ناتیاور هنع راصف نویدملاو عئابلل ارظنو ءنالطبلا نع هئاضقل ةنايص فلحتسي

 ناك اذإ :ش ( رظنلل رظتنيف) :م رظنلل رابتعا امهيف رخؤي : ةياور يفو-هللا همحر- دمحم لوق

 . ااغ يرتشملا

 ةرشع لجر ىلإ عفد نمو ) :م :(ريغصلا عماجلا يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 نم اهقفنأ يتلا ةرشعلا يأ :ش ( ةرشعلاب ةرشعلاف هدنع نم ةرشع مهيلع قفنأف هلهأ ىلع اهقفنيل مهارد

 ام هيف مكحلاو ءارشلاب ليكو قافنإلاب ليكولا نأل ) :م ليكولا نم اهذخأ يتلا ةرشعلا ةلباقم هلام

 يف يأ :ش ( هانررق دقو ) :م «هادأ اب لكوملا ىلع عجري نأ ءارشلاب ليكولا يف مكحلا يأ :ش (هانركذ

 عجري نأ هلف عيبملا ضبقو هلام نم ءارشلاب ليكولا عفد اذإو » هلوق دنع ءارشلاو عيبلاب ةلاوحلا باب

 . ؟لكوملا ىلع هب

 امر ءارشلاب ليكولا نأل « كلذك قافنإلاب ليكوتلا نم هيف نحن ام يأ :ش ( كلذك اذهف ) :م

 كلت يف هعم ةلاكولا لام نكي ملو «مهتقفنل حلصي ءيش ءارش ىلإ هرطضي دق لهألا هيلإ جاتحي

 لام نم هنمث يدؤي نأ جاتحيف اهلك لاوحألا يف لكوملا مهارد بحصتسي نأ نكي ال نأل ءةلاحلا

 كلذ هل سيل سايقلا يفو ناسحتسا اذه ليقو ) :م لادبتسالا زوجي كلذب ليكوتلا يف ناكف «هسفن
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 نمضتيف قافنإلا امف ءارشب سيل هنأل نيدلا ءاضق يف ناسحتسالاو سايقلا:ليقو ءاعربتم ریصیو

 . باوصلاب ملعأ هللاو هنالخدي الف ءارشلا

 اهكلهتسا نإو هيلع لكوملا نم ةذوخأملا مهاردلا دريو هلام نم قفنأ اميف :ش ( اعربتم ريصيو
 نم قفنأ اذإف ‹ ةلاكولا تلطب قافنإلا لبق كله ول ىتح تالاكولا يف نيعتت مهاردلا نأل «نمض

 . اعربتم نوكيف هرمأ ریغب قفنأ دقف هسفن لام

 هلكويو اًقلأ لجر ىلإ نويدملا عفدي نأ وه :ش ( نيدلا ءاضق يف ناسحتسالاو سايقلا :ليقو ) :م

 دارأ اذإ ىتح عربتم سايقلا يف هنإف  هنع ءاضق هسفن لام نم كلذ ريغ ليكولا عفديف اهب هنيد ءاضقب

 ام ىلع عربتب سيلو كلذ ناسحتسالا يفو « كلذ هل نوكي ال هيلإ تعفد فلألا سبحي نأ رومأملا

 مل ءارش نيدلا ءاضق نكي مل امل هنأل سايقلا ليلد وه :ش ( ءارشب سيل هنأل ) :م هلوق «نآلا هركذن

 هب ضرب مل اتيد هانمزلأل اعربتم هلعجت مل ولف« ليكولل هتمذ يف نيدلا توبشب اًيضار رمألا نكي
 ىلإ :ش ( باوصلاب ملعأ هللاو هنالخدي الف ءارشلا نمضتيف قافنإلا امو ) :م ءاًسايق اعربتم هانلعجف

 . اًناسحتساو اًسایق اعربتم نوکی الف « ءارشلا باب يف انركذ اميف نالخدي ال ناسحتسالاو سايقلا

 ليكولا ةمذ يف نيدلا توبثب رمآلا اضر قافنإلا ةلاسم امآو : -هللا همحر- يكاكلا لاقو

 لب « مهاردلا كلت نيعب قلعتي ال ءارشلاو « ماعطلا ءارشب رمأ قافنإلاب رمألاو « قافنإلاب هرم هنأل

 لعجي ملف نيدلا توبثب ايضار ناكف رمألا ىلع عوجرلا قح هب تبثي مث « ةمذلا يف اهلثمب قلعتي
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 ليكولا لزع باب
 قح هب قلعت اذإ الإ هلطبب نأ هلف «هقح ةلاكولا نأل ةلاكولا نع ليكولا لزعي نأ لكومللو : لاق

 ةلاكولاكراصو ريغلا قح لاطبإ نم هيف ال بلاطلا ةهج نم بلطب ةموصخل اب ايكو ناك ناب ريغلا
 نأل ملعي ىتح زئاج هفرصتو هتلاكو ىلع وهف لزعلا هغلبي مل نإف : لاق . نهرلا دقع اهنمضت يتلا

 لكوملا لام نم دقنيف هيلإ قوقحلا عوجر ثيح نم وأ هتيالو لاطبإ ثيح نم هب ارارضإ لزعلا يف

 ( ليكولا لزع باب ) :م

 ( لاق ) :م «تابثإلا دعب هنأل لزعلا باب رخأو ليكولا لزع مكح نايب يف باب اذه يأ :ش

 نأ هلف ‹ هقح ةلاكولا نأل ةلاكولا نع ليكولا لزعي نأ لكومللو ) :م:-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش

 نم سايقلاب يأ :ش ( بلاطلا ةهج نم بلطب ةموصخ اب ًاليكو ناك ناب ريغلا قح هب قتلعت اذإ الإ هلطبي
 ال هياع ىعدملا لكو ول هنأل نيديقلا نيذهب لبقو « :ش ( ريغلا قح لاطبإ نم هيف امل ) :م يعدملا ةهج

 هلزع بلاطلا كل بلاطلا بناج نم ليكولا ناك اذإ اذكو « هلزع هيلع ىعدملا كلل يعدملا بلطي

 . ال وأ هيلع ىعدملا بلطب كلذ ناك ءاوس

 بلاطلا ةبيغ دنع لزعلا ناك اذإ اميف بلاطلا ةهج نم بلطي ناك اذإ لزعلا ةحص مدعو

 تبث اذإ: -هللا همحر- كلام لاقو « ال وأ بلاطلا هب يضر ءاوس « هلزع حصي هروضحبو

 . روضحلاو ةبيخلا يف هلزع زوجي ال ريغلا قح هب قلعت ام ةموصخل اب

 مأ ريغلا قح هب قلعت ةموصخل اب ليكولا لزع زوجي :-هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا دنعو

 بلطي ناك اذإ بلاطلا ةهج نم ليكولا يأ :ش ( راصو ) :م «مزال ريغ زئاج دقع ةلاكولا نأل ءال

 طرشو لدع يدي ىلع نهرلا عضو نب :ش ( نهرلا دقع اهنمضت يتلا ةلاكولاك ) :م بلاطلا ةهج نم

 حصي ال عيبلا نع لدعلا لزعي نأ نهارلا دارأ مث « عيبلا ىلع اًطلسم لدعلا نوكي نأ نهرلا يف

 ناك اذإ حصي هنإف ةموصخل اب هليكو لكوملا لزع فالخب « هب ضري مل ام نهترملا ةرضحب ناك نإو

 . ال وأ هب يضر ‹«بلاطلا هرضحي مل

 غلبي مل نإف يأ :ش ( لزعلا هغلبب مل نإف ) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 لاق هبو « هلزع ليكولا يأ :ش ( ملعي ىتح زئاج هفرصتو هتلاكو ىلع وهف ) :م هايإ لكوملا لزع ليكولا

 . ةياور يف-هللا همحر- دمحأو «ةياور يف-هللا همحر- كلامو «لوق يف-هللا همحر- يعفاشلا

 همحر- ةياور يف دمحأو « ةياور يف كلام لاق هبو « لزعني : حصألا يف يعفاشلا لاقو

 هملع ريغ نم :ش ( هتیالو لاطبإ ثیح نم ) :م لیکولاب يآ :ش ( هب رارضإ لزعلا يف نال ) :م .-هللا

 ىلإ يأ :ش ( هيلإ قوقحلا عوجر ) :م ثيح نم هب رارضإلا نوكي وأ يأ :ش ( ثيح نم وأ ) :م

 . ءارشلاب ًاليكو ناك اذإ :ش ( لك ولا لام نم دقنیف ) :م هلوقب كلذ نيبو ليكولا
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 طارتشا انركذ دقو ءلوألا هجولل هريغو حاكنلاب ليك ولا يوتسيو هب ررضتيف هنمضيف عيبملا ملسيو

 ء اًقبطم اًنونج هنونجو لك وما تومب ةلاكولا لطبتو: لاق هديعن الف ربخلملا يف ةلادعلا وأ ددعلا

 نم دبالف « هئادتبا مکح هماودل نوکیف «مزال ريغ فرصت لیک وتلا نأل ادترم برحلا رادب هقاخلو

 ‹ ضراوعلا هذهب لطب دقو رمآلا مايق

 ( هنمضيف ) :م ملس وأ ذفن اذإ مث « عيبلاب ًاليكو ناك اذإ يرتشملا ىلإ :ش ( عيبملا ملسيو ) :م

 يوتسيو ) :م ءاعرش عوفدم ررضلا نأل زوجي الف« :ش ( هب ررضتيف ) :م لزعلا دعب هلعف نأل :ش

 :ش ( لوألا هجولل ) :م كلذ وحنو ءارشلاو عيبلا لثم حاكنلا ريغو يأ :ش ( هريغو حاكنلاب ليکو لا

 ءاوس هريغو حاكنلاب ليكولاو « ًالصأ ليكولا ملع لبق حصي ال لزعلا نأ ينعي ةيالولا لاطبإ وهو

 . هتيالو لاطبإ ثيح نم ليكولاب رارضإلا يف يذلا هجولا ىلإ ارظن
 دقو) :م (يفاكلا رصتخم» يف هركذ ‹ هملع ريغ نم حصيال قالطلاب ليكولا لزعاذكو

 بدأ» نم ثراوملاب ءاضقلا لصف يف هركذ :ش ( هديعن الف ربخملا يف ةلادعلا وأ ددعلا طارتشا انركذ

 دنع اذهو لدع لجر وأ نادهاش هدنع دهشي ىتح ةلاكولا نع يهنلا نوكي الو : هلوقب «يضاقلا

 الجر « اًقساف وأ ناك الداع ءادبع وأ ناک ارح دحاولا ربخب تبثت ةلاكولاو-هللا همحر- ةفينح يب

 .امهدنع لدعلا كلذكو « اًعلاب وأ ناك اًيبص « ةأرما وأ ناك

 اذإ نينئالا ربخب وأ «لدعلا دحاولا ربخب الإ لزعلا تبثي ال :-هللا همحر- ةفينح يبأ دنعو

 ناك نإ : -هللا همحر- كلام لاقو « لزعني : ةياور يف -هللا مهمحر- كلامو دمحأو يعفاشلا

 ال ةلاكولا لكوملا راكنإب :(ةريخذلا» يفو « هملع نودب لزعني مل لكوملا ىلع ررض هلزع يف

 . لزعني

 اًنونج هنونجو لكوملا تومب ةلاكولا لطبتو ) :م: -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نال ) :م ءايشألا هذه يف فالح الو «:ش ( ادترم ) :م هنوك لاح :ش ( برحلا رادب هقاحلو اًقبطم

 لك نأل :ش ( هئادتبا مکح هماودل نوکیف ) :م هلزعی نأ هنکیی هنأل :ش ( مزال ریغ فرصت لیکوتلا

 هنأك راصف ةظحل لك يف هضقن نم ليبسب فرصحملا نأل « هئادتبا مكح هماودل مزال ريغ فرصت

 ( رمآلا مايق نم دبالف ) :م دقعلا ءادتبا ةلزنمب هنم ءزج ىلع ناكو « ةعاس لك ىف ةلاكولا دقع ددجتي

 . ةعاس لك يف ليكوتلاب لكوملا رم يأ :ش
 دادترالاو «نونجلاو توملا يهو :ش ( ضراوعلا هذهب ) :م ليكوتلا رمأ يأ :ش ( لطب دق ) :م

 عيبلا يف لصألا نأل ررقتي لب توملاب لطبي ال كلذ عمو « مزال ريغ هنإف «رايخلا عيبلاب لكشي ال

 مدعل ضراعلا لطبو لصألا ررقت تام اذإف « رايخلا وهو « ضراوعلا ببسب موزللا مدعو موزللا
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 همحر - فسوي يبأ دنع رهش قبطملا دحو ءامغإلا ةلزنم هليلق نأل اًقبطم نونجلا نوكي نأ طرشو

 ‹سمخلا تاولصلا هب طقست هنأل « ةليلو موي نم رثكأ: هنعو ‹ موصلا هب طقسي اب ؟رابتعا - هللا

 هب ردقف تادابعلا عيمج طقسي هنأل لماك لوح :- هللا همحر - دمحم لاقو ‹ تيملاك راصف

 دترملا تافرصت نأل - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق قاحللا يف روكذملا مكحلا : اولاق . اًطايتحا

 امآف « ةلاكولا تلطب برحلا رادب قحل وأ لتق نإو «تذفن ملسأ نإف هتلاكو الكف هدنع ةفوقوم

 رم دقو هقاحلب مكحي وأ هتدر ىلع لتقي وأ توم نآ الإ هتلاکو لطبت الف ةذفان هتافرصت امهدنع

 برحلا رادب قحلت وأ تومت ىتح هتلاكو ىلع ليكولاف تدتراف ةأرما لكوملا ناك نإو « ريسلا يف

 اهدوقع يف رثؤت ال اهتدر نأل

 يأ ءابلا رسكب :ش ( اًقبطم نونجلا نوكي نأ ) :م : يرودقلا يأ :ش ( طرشو ) :م «هتومب رايخلا ءاقب

 اذإ ءامسلا ميغلا قبط نم « ابعوتسم يأ اًقبطم : ليقو « ةمئادلا يأ « ةقبطملا ىمحلا هيليو « اًمئاد

 . اهبعوتسا

 هب طقسي امب رابتعا -هللا همحر- فسوي يبأ دنع رهش قبطملا دحو ءامغإلا ةلزنمب هليلق نأل ) :م

 امهمحر- ةفينح يبأ نع يزارلا ركب وبأ ةياورلا هذه ىور « ناضمر رهش موص يأ :ش ( موصلا
 هب طقست هنأل ؛ ةليلو موي نم رثكاأ ) :م-هللا همحر- ةفينح يبآ نعو يأ :ش (: هنعو ) :م -هللا

 ردقي قبطملا نونجلا يأ :ش ( لماك لوح -هللا همحر- دمحم لاقو « تيم اك راصف سمخلا تاولصلا

 .( اًطايتحا هب ردقف تادابعلا عیمج هب طقسي هنأل ) :م «لماک لوحب

 لقع بهذ اذإ :«لصألا» يف لاق : «بيرقتلا» باتك يف - هللا همحر - يرودقلا لاقو :ش

 يبأ نعو « هتلاكو ىلع ليكولاو ةعاس هلقع بهذ ولو «ةلاكولا نم ليكولا جرح اًتامز لكوملا

 موي: -هللا همحر-دمحم نع يورو « ةنسلا رثكأ نجي ىتح لزعني ال هنأ-هللا همحر-فسوي

 نونجلا دح يف-هللا همحر-يخركلا ركذو «ةنس :لاقف عجر مث ‹ رهش : لاقف عجر مث « ةليلو

 يف روكذملا مكحلا ) :م -هللا مهمحر- خياشملا لاق يأ :ش ( اولاق ) :م رهش فسوي يبأ دنع قبطملا

 ةفوقوم دترملا تافرصت نأل-هللا همحر-ةفينح يبأ لوق ) :م «يرودقلا رصتخم» يف :ش ( قاحللا

 ء ةلاكولا تلطب برحلا رادب قحلأ وأ لتق نإو « تذفن ملسأ نإف ) :م ةفوقوم :ش ( هتلاكو اذكف «هدنع

 يف رم دقو « هقاحلب مكحي وأ هتدر ىلع لتقي وأ تومي نأ الإ هتلاكو لطبت الف ةذفان هتافرصت امهدنع امأف

 هلوق دنع « نيدترملا ماكحأ باب يف «ريسلا »يف اذفان وأ اًفوقوم دترملا فرصي يأ :ش ( ريسلا

 .  فوقوم وهف هتدر لاح يف هلاومأ نم ‹ هيف فرصت وأ هبهو وأ هارتشا وأ هعاب امو» :-

 اهتدر نأل برحلا رادب قحلت وأ تومت ىتح هتلاكو ىلع ليكو لاف تدتراف ةأرما لك ما ناك نإو ) :م

 بارحلل ةحلاص ةنيب اهل سيل هنأل « دجوي ملو برحلاب لتقت ال ةدترملا نأل :ش ( اهدوقع يف رثؤت ال
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 اقرتفاف ناكيرشلا وأ ‹ هيلع رجح مث هل نوذأملا وأ زجع مث بتاكملا لكو اذإو :لاق . فرع ام ىلع

 . ملعي مل وأ ملع ‹ ليك ولا ىلع ةلاكولا لطبت هوجولا هذهف

 . ريسلا بتك يف هعضوم يف :ش ( فرع ام ىلع ) :م

 :ش ( هل نوذاملا وأ زجع مث بتاملا لكو اذإو ) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) م

 ( اقرتفاف ناكيرشلا وأ ) :م هل نوذأمل ا دبعلا ىلع يأ :ش ( هيلع رجح مث ) :م هل نوذأملا دبعلا لكوو يأ

 يأ :ش (هوجولا هذهف ) :م اقرتفا مث ًاليكو الكو اذإ ةضوافمل ا وأ « نانعلا يكيرش دحأ ينعي :ش

 مل وا ملع ليكوتلا ىلع ةلاكولا لطبت ) :م نيكيرشلا قارتفاو هل نوذأملا ىلع رجحلا وأ بتاكملا زجع

 . ملعي مل وأ كلذب ليكولا ملع يأ :ش ( ملعي

 ىلع زئاج هعيمج يرودقلا هركذ يذلا اذه :«هحرش يف» -هللا همحر- رصنلا وبأ لاقو

 : «لصألا» يف لاق-هللا همحر- دمحم نأل « ةياورلا فالخ كلذ نأل «نيكيرشلا يف الإ لصألا

 نأ مث « امهنيب ةكرش ال هنآ ادهش وأ امستقاو اقرتفا مث ءيشب ًالكو نيضوافتملا دحأ لكو اذإو

 « اًعيمج امهيلع هلك كلذ زوجي هنإف ملعي ال وأ ملعي وهو هب لكو ناك يذلا ىضمأ ليكولا

 ضقني امهقرفت سيلو رخآلا ىلع ةزئاج امهدحأ ةلاكو نأل « اًعيمج هالكو اناك ول كلذكو
 . ةلاكولا

 : -هللا همحر- ديهشلا مكاحلل «يفاكلا حرش» يف -هللا همحر- يباجيبسألا لاق كلذكو

 . كلذ لبق امهدحأآ اهرثأب دوقع عباوت يف رهظي ال ضقنلا رثأ نأل ةلاكولل اًضقن امهقرفت سيلو

 ضرعتي ملو رمألا مهب هنأ «ةيادهلا» بحاص نم بجعلاو : -هللا همحر- يزارتألا لاقو

 ةكرشلا دقع نمض يف ةتباشلا ةلاكولا كلذب دارآ يرودقلا نأ ينظ ىلع بلاغلاو ٠ يرودقلا مالكل

 ةلاحم ال هنمض يف ام لطب لطب اذإ ةكرشلا دقع وهو نمضتملا نأل « ةيدصقلا ةيئادتبالا ةلاكولا ال

 . ىهتنا . . ةلاحم ال ةياورلل اًملاخم هلوق نوكي نأ مزلي الو

 فلاخم هنآ ىلع « ريغ ال ةكرشلا لاب صتخي هتحص ريدقت ىلع اذه نأب :لمكألا هيلع درو

 . ىهتنا «باتكلا ةرابعل

 عيبلاب ةلاكولا تناك اذإ ةلاكولا لطبت هوجولا هذهف :هلوق ينعياذه :(طوسبملا» يفو

 نأل «نوذأملا رجحو بتاكملا زجعل لطبي ال يضاقتلاو نيدلا ءاضقب ليكوتلا ناك ول امأ ءءارشلاو

 يلول سيل اذهبو « هئافيإب اًبلاطم ىقبي لب رجحلاب هنع ةبلاطملا طقست ال دبعلا هيلو لمع لك يف
 ىلوملاو ةئام نع قح هبسكف نيد هيلع ناك نإ هنأل ءال وأ نيد هيلع ناك نإ هنيد ىضاقتي نأ دبعلا

 نود اذه يف وه نوكيالو «دبعلا دقعب لالا بجوف نيد هيلع نكي مل نإو «بناجألاك هيف
 . ىلوأ انه اهف هب ةبلاطملا ليكولا كلب ال ليكولا دقعب نمشلا نم دجو امو «ليكولا
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 ملعلا نيب قرف الو «قارتفالاوزجعلاو رجحلاب لطب دقو رمآلا مايق دمتعي ةلاكولا ءاقب نأ انركذ ا

 تام ذإو :لاق. لك ولا هعاب اذإ عيبلاب ليكو لاك ملعلا ىلع فقوتي الف يمكح لزع اذه نأل همدعو

 رادب قحل نإو هتومو هنونج دعب هرمأ حصيإال هنأل ةلاكولا تلطب اًمبطم اًتونج نج وأ ليكولا

 -دمحم دنع اذهو :-هنع هللا يضر - لاق « اًملسم دوعي نأ الإ فرصتلا هل زجي مل ادترم برحلا

 ةلاكولا نأ :دمحلمل ءةلاكولا دوعت ال :- هللا همحر -فسوي يبأ دنع امأف «- هللا همحر

 نيابتل قاحللا ضراعب زجع انإو «هب ةمئاق ناعب فرصتي ليكولا امأ عناملا عفر هنأل؛قالطإ

 ةيالو تابثإ هنأ :- هللا همحر -فسوي يبألو « ًاليكو داع قاب قالطإلاو زجعلا لاز اذإف « نيرادلا

 كلاب ذيفنتلا ةيالوو هتيلهأب فرصتلا لص ةيالو نأل ؛ليفنتلا

 يف :ش ( رجحلاب ) :م رمألا مايق يآ :سش ( لطب دقو رمآلا مايق دمتعي ةلاكولا ءاقب نأ انركذ اا ) م

 ( ملعلا نيب قرف الو ) :م «نيكيرشلا يف :ش ( قارتفالاو ) :م بتاكملا يف :ش ( زجعلاو ) :م هل نوذألا

 فقوتي الف ) :م «مكحلا قيرط نم لزع يأ :ش ( يمكح لزع اذه نأل همدعو ) :م ليكولا ملع يأ :ش

 ليكولا ريصي ثيح لكوملا عيبا عاب اذإ يأ :ش ( هعاب اذإ عيبلاب ليكولاك ) :م توم اك :ش ( ملعلا ىلع

 . ليكولا فرصت لحم تاوفل اًمكح ًالوزعم

 حصي ال هنأل ةلاكولا تلطب اًقبطم اًنونج ) :م ليكولا يأ :ش ( نج وأ ليكو لا تام اذإو :لاق) :م

 اذك « مونلاك اذه لعجو هتلاكو ىلع وهف قافأ مث ةعاس نج ولو :ش ( هتومو هنونج دعب هرمأ

 هل زج مل ادترم ) :م هنوک لاح :ش ( برحلا رادب ) :م لیکولا يأ :ش ( قحل نإو ) :م « (ةمتتلا»يف

 خيش لاقو « :ش ( اًملسم ) :م هنوك لاح مالسإلا راد ىلإ برحلا راد نم :ش ( دوعي نأ الإ فرصتلا
 هنأل «ةمئألا سمش طوسبم» يف راش هيلإو « هقاحلب يضاقلا مكح اذإ اذه «هطوسبم» يف مالسإلا

 ال قاحللاب ءاضقلا لبق امآ « ةلاكولا لطبتف برحلا راد لهأ نم هلعج وأ هتوم دعب هقاحلب ىضق ال

 . مهفاقتاب ةلاكولا نع جرخي

 فرصت زاوج يآ :ش (اذهو ) :م:-هللا همحنر- فنصملا يأ :ش ( - هنع هللا يضر -لاق ) :م

 دوعت ال: -هللا همحر- فسوي يبأ دنع امأف -هللا همحر- دمحم دنع ) :م اًملسم هدوع دنع ليكولا

 نآ اعرش اًعونم ناك ليكولا نأ هانعمو :ش ( عناملا عفر هنأل قالطإ ةلاكولا نأ :دمحمو ؛ ةلاكولا

 يأ :ش ( هب ةمئاق ناعمب فرصتي ليكولا امأ ) :م عناملا عفر هلكو اذإف هلكومل ءيش لك يف فرصتي

 . غولبلاو لقعلاو ةيرحلا نم ليكولاب

 دعب اًضيأ مئاق هقحو لكوملا قحا ليكوتلا ةحصو « مئاق لكلاو « فرصتلا كلذ يف دصقلاو

 يبالو ءًاليكو داع قاب قالطإلاو زجعلا لاز اذإف « نيرادلا نيابتل قاحللا ضراعب زجع اغإو ) :م «هقاخ

 هتيلهأب فرصتلا لصأ ةيالو نأل ؛ ذيفنتلا ةيالو تابثإ) :م ليكوتلا يأ :ش ( هنأ:-هللا همحر- فسوي

 ‹ ققحتم ريغ كلم الب كيلمتلا نأل « كلمل اب قصلم ذيفنتلا ةيالو يأ :ش ( كلملاب ذيفنتلا ةيالوو
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 لكوملا داع ولو «ربدملاو دلولا مآ يف هكلمك دوعت الف« ةيالولا تلطبو «تاومألاب قحا قاحللابو
 اهنأ :- هللا همحر - دمحم نعو « رهاظلا يف ةلاكولا دوعت ال ادترم برحلا رادب قحا دقو اًملسم

 دقو كلملا ىلع لكىملا قح يف ةلاكولا ىنبم نأ رهاظلا ىلع هل قرفلاو «ليكولا يف لاق امك دوعت

 مث ءيشب رخآ لکو نمو : لاق . قاحللاب لزی ملو هب مئاق ینعم ىلع لیکولا قح يفو « لاز

 وأ هدبع قاتعإب هلكوي نأ لثم اهوجو مظتني ظفللا اذهو ةلاكولا تلطب هب كو اميف هسفنب فرصت
 ءيش ءارشب وأ ةأرما جيوزتب هلکوي وأ ‹ هسفنب لک وما هبتاک وأ هقتعأف« هتباتکب

 . ةلاكولاب ذيفنتلل اكلام ليكولا ناكف

 مأ يف هكلمك دوعت الف « ةيالولا تلطبو تاومألاب قحا ) :م برحلا رادب يأ :ش ( قاحللابو ) :م

 دوعیال اًملسم هدوعبو < هقاحلب ءاضقلاب هربدمو هدلو مأ قتعي ينعي :ش ( ربدملاو دلولا

 :ش (اًملسم لکو ملا داع ولو ) :م ءدوعت ال تلطب يتلا ةلاكولا اذكف دقعلا عفتري الو ءامهيف «هكلم

 :م قحل دق هنآ لاحلاو يأ :ش ( قحل دقو ) :م ؛طوسبملا »يف حرص هبو هقاحلب ءاضقلا دعب داع يأ

 . ةياورلا رهاظ يف يأ :ش ( رهاظلا يف ةلاكولا دوعت ال ادترم برحلا رادب)

 يأ :ش ( ليكولا يف لاق امك دوعت ) :م ةلاكولا نأ يأ :ش ( اهنأ :- هللا همحر- دمحم نعو ) :م

 داع اًملسم داع اذإ لكوملا نأل هتلاكو دوعت : اًملسم داع اذإ ليكولا يف-هللا همحر-دمحم لاق امك

 ول امك هتلاکو ىلع لیکولا دوعیف « هکلم مدقب ةلاكولا تقلعت دقو « هکلم دق ىلع هلام ىلع

 :م «هتلاكو ىلع ليكولا داع يضاقلا ءاضقب بيعب هيلع درو هسفنب لكوملا هعاب مث هدبع عيبب لكو
 ةلاكولا ىنبم نأ) :م ةياورلا رهاظ ىلع -هللا همحر- دمحمل قرفلا يأ :ش ( رهاظلا ىلع هل قرفلاو)

 ىنعم ىلع ليكولا قح يفو ) :م نايبلا ىلع ةلاكولا تلطبف :ش ( لاز دقو كلملا ىلع لك ولا قح يف

 ( قاحللاب ) :م لزي مل هب مئاقلا ىنعملا يأ « يازلا مضب :ش ( لزي ملو ) :م ليكولاب يأ :ش ( هب مئاق

 راص ضراعلا لاز اذإف « لاوزلا فرش ىلع ضراعب فرصتلا نع زجع هنكلو «برحلا رادب :ش

 . نکی ملنأک

 ضعب يفو :ش ( ءيشب الجر لكو نمو ) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 هعاپ ناب « هب لکو يذلا يأ :ش ( هب لکو امیف هسفنب فرصت مث ) :م ءيشب رخآ لکو نمو : خسنلا

 :م: فنصملا لاقو ‹ يرودقلا مالك ىهتنا :ش ( ةلاكولا تلطب ) :م هب قدصت وأ دحأل هبهو وأ

 همحر-يرودقلا هلاق يذلا ظفللا اذه يأ «-هللا همحر- فنصملا مالك نم :ش ( ظفللا اذهو)

 لثم ) :م : هلوقب كلذ حضوأ مث « لئاسملا نم ةريثك ًاهوجو لمشي يأ :ش ( اهوجو مظتني ) :م-هللا

 :م هدبع بتاکی نأ وأ : يأ :ش ( هتباتکب وأ هدبع قاتعإب ) :م ادحأ لکو وأ يآ :ش ( هلکوی نأ

 هلكوي وأ ) :م ةلاكولا تلطب :ش ( هسفنب لك ولا هبتاك وأ ) :م هسفنب هدبع قتعأ لكوملا يآ :ش (هقتعاف)

 وأ يأ :ش ( ءيش ءارشب وآ ) :م ةأرما هج وزي ناب يأ :ش ( ةآرما جيوزتب ) :م ادحأ لكوي وأ يأ :ش (
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 علخلاب وأ « اهتدع تضقناو ‹ ةدحاو وأ اًنالث جوزلا اهقلطف هتأرما قالطب هلكوي وأ « هسفنب هلعفف

 اهجوزت ول ىتح « ةلاكولا تلطبف فرصتلا ليكولا ىلع رذعت هسفنب فرصت امل هنأل هسفنب اهعلاخف

 اهجوزت اذإ ام فالخب ‹ تضقنا دق ةجاحلا نال ؛هنم اهجوزي نآ لیکولل نکی مل اهنابأو هسفنب

 در ولف ‹ هسفنب هعابف هدبع عيبب هلكو ول اذكو ‹ ةجاحلا ءاقبل لكوملا جوزي نأ هل اهنابأو ليكولا

 نأل ىرخأ ةرم هعيبي نأ ليكولل سيل هنأ - هللا همحر-فسوي يبأ نعف « ضاق ءاضقب بيعب هيلع
 ىرخأ ةرم هعيبب نأ هل - هللا همحر - دمحم لاقو ‹ لزعلاك راصف فرصتلا نم هل عنم هسفنب هعيب

 هنأل؛ ةيقاب ةلاكولا نأل

 هسفثب هارتشا وآ هسفنب اهجوزی نأب هسفنب لکو هلعف يأ :ش ( هسفنب هلعفف ) :م ءيش ءارشب هلکوی

 يأ :ش ( هلکوي وا ) :م «هایإ اهجوزی نآ لیکولل زجی مل جاوزلا دعب اھانابآ ول یتح ‹ ًالزع كلذ ناک
 وأ يآ :ش ( ةدحاو وأ ) :م تاقلط ثالث يأ :ش ( اًئالث جوزلا اهقلطف هتأرما قالطب ) :م ادحأ لكوي

 اهدعب الو ةدعلا يف ال « كلذ دعب اهقلطي نأ ليكولل سيلف :ش ( اهتدع تضقناو ) :م ةدحاو اهقلط

 نأ ليكولل ناك « اهتدع ضقنت ملو ةدحاو هسفنب اهقلط اذإ هنأل «اهتدع تضقناو » هلوقب ديق انإو

 . ةدعلا يف تماد ام اهقلطي

 (هنأل هسفنب ) :م جوزلا يأ :ش ( اهعلاخف ) :م هتآرما علاخي نب هلكوي وأ يأ :ش ( علخلاب وأ ) :م

 ليكولا ىلع رذعت ) :م هسفنب هيف هلكو يذلا لعف ال يأ :ش ( هسفنب فرصت امل ) :م لكوملا نأل يأ :ش

 جوزت ول يأ :ش ( هسفنب اهجوزت ول ىتح ) :م هلوقب كلذ ةجيتن نيب مث :ش ( ةلاكولا تلطبف فرصتلا
 نكي مل ):م قالطلاب هسفنب جوزتلا دعب يأ :ش ( اهنابأو ) :م هايإ اهجوزي نأب لجرلا لكو يتلا ةأرملا
 يأ :ش ( تضقنا دق ةجاحلا نأل ) :م ليكولا نم ةنئابلا ةأرملا جوزي نأ يآ :ش ( هنم اهجوزي نأ ليكو لل

 يتلا ةآرملا يأ :ش ( ليكولا اهجوزت اذإ ام فالخب ) :م تلصح دقو اهجوزت يف تناك هتجاح نأل

 يذلا :ش ( لكوملا جوزي نأ ) :م ليكولل ىأ :ش ( هل اهنابأو ) :م اهجوزت نأ دعبو هايإ اهجيوزتب لکو

 ةجاح يأ :ش ( ةجاحلا ءاقبل ) :م هنم اهايإ هجيوزت زوجي ثيح «هايإ اهجيوزتب لجرل لكو ناك
 . اهيف لكوملا

 در ولف ) :م ءةلاكولا تلطب لكوملا هعابف يآ :ش ( هسفنب هعابف هدبع عيبب هلكو ول اذكو ) :م

 هنأل هب دق :ش ( ضاق ءاضقب ) :م لکوملا ىلع هيف رهظ :ش ( بیعب ) :م دبعلا هدر ولف يأ :ش (هیلع

 فسوي يبأ نعف) :م «عامجإلاب هذخأ نم هعيبي نأ ليكولل سيلف ءاضق ريغب يضارتلاب هدر ول

 يأ «:ش ( هسفنب هعيب نأل ىرخأ ةرم ) :مدبعلا اذه يأ :ش ( هعيبي نأ ليكولل سيل هنأ :-هللا همحر-

 :ش ( لزعلاك راصف فرصتلا نم ) :م ليكولا يأ :ش ( هل عنم ) :م دبعلا هسفنب لكوملا عيب نأل

 .احیرص

 دقع نأل يأ :ش ( هنأل ةيقاب ةلاكولا نأل ىرخأ ةرم هعيبي نأ هل: -هللا همحر- دمحم لاقو ) :م
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 بهي نأ ليک ولل نکی مل عجر مث هسفنب بهوف ةبهلاب هلكو اذإ ام فالخب « لاز دق زجعلاو قالطإ
 لیلد نکی ملف هرایتخا ریغب ءاضقب درلا امآ«ةجاحلا مدع لیلد ناکف عوجرلا يف راتسخم هنأل اناث

 . ملعآ هللاو هعیبي نآ هل ناک هکلم میدق هیلإ داع اذإف ةجاحلا لاوز

 ناكو اًحيرص لزعلا دجوي ملو ‹ فرصتلل قالطإ يأ :ش ( قالطإ ) :م لكوتلا نأل وأ ةلاكولا

 :م ىرخأ ةرم هعيب نع ليكولا عني الف :ش ( لاز دق زجمعلاو ) :م كلذ نع هزجعل ضراعل اًعونم
 وحن نم هريغ وأ نالف نمآ دبع بهي نأب :ش ( ةبهلاب ) :م ادحاو لكو :ش ( هلكو اذإ ام فالخب)

 نکي مل ) :م هتبه نع: ش ( عجر مٹ ) :م هسفنب لكوملا بهوف يأ «:ش ( هسفنب بهوف ) :م كلذ
 ( كلذ ناكف عوجرلا يف راتخم ) :م بهاولا نأل يآ :ش ( هنأل ) :م كلذ دعب :ش ( اناث بهي نآ ليكولل

 . (راتخم بهاولا نم عوجرلا يأ :ش

 ضقن ىلع ًاليلد ناكف « عجر ال اًجاتحم ناك ول ذإ ةبهلا ىلإ يأ :ش ( ةجاحلا مدع ليلد ) :م
 رايتخا يأ :ش ( هرايتخا ريغب ) :م يضاقلا ءاضقب ةبهلا در امآ يأ :ش ( ءاضقب درلا امأ ) :م «ةلاكولا

 هعيبي نأ ) :م ليکولل يأ :ش ( هل ناک هکلم میدق هیلإ داعآ اذإف « ةجاحلا لاوز ليلد نكي ملف ) :م بهاولا

 ؛ هل دبع عيبب الجر لجرلا لکو اذإو : ۲لصألا» يف -هللا همحر- دمحم لاقو « :ش ( ملعا هللاو

 وأ هنم ضبقو « هنهر وأ « هب قدصت وأ ‹ هبهو وأ « هبتاک وأ « هربد وأ < دبعلا عاب لكوملا نإ مث
 اذإ ىطولا الخ ام « ةلاكولل ضقن هلك كلذ نإف « دلت مل وأ تدلوف اهثطوف هتمآ بتاك وأ « هرجأ

 . ةلاكولا ضقنت سيل ةمدخلا كلذكو « نهرلاو ةراجإلا الخ امو « دلت مل

 اهنع تامف جوزلا اهل اذإف امهنيب ةأرما هجوزي نأ هلكو ولو : -هللا همحر- يباجيبسألا لاقو

 روصتم وهو «هايإ اهحاكنإب هرمأ هنأل زاج ليكولا هايإ اهجوز مث « ةدعلا تضقناو اهقلط وأ

 ىلإ ليكوتلا ةفاضإ ىلع رصن هنأك راصو « هيلإ ليكوتلا فرصناف « ةدعلا ءاضقناو توملا ةطساوب

 . ملعأ هللاو «لبقتسملا يف نامز ىلإ ةفاضإلاو قيلعتلا لبقي ال ام تالاكولاو ةلاحلا كلت
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 یوعدلا باتک

 ( ىوعدلا باتک ) م

 وه يذلا ءاعدال مسا : ةغللا يف يهو «ىوعدلاب ةقلعتملا ماكحألا نايب يف باتك اذه يأ :ش

 ةغل ىوعدلا :ليقو « ىواتفو ىوتفك « ريغال واولا حتفبو « الام ورمع ىلع ديز ىعدا ردصم

 . ريغلا ىلع قح باجيإ هب دصقي لوق

 هتمذ يل :لاق نأب هسفن ىلإ ءيشلا ةفاضإ : ةغل ىوعدلا :- يبوبحملا مالسإلا خيش ركذو

 . دلولا ةوعد

 ىعدا هنم لعفلاو «بلطلا وهو ءاعدلا نم ىلعف ىوعدلا نأ : «زنكلا ىحرش» ىف تركذو

 ىعد لصأو <« هب الو هيف یعدم لاقي الو ‹ عدم يعدي يذلا نيعلاو « عدم وهف ءاعداو يعدي

 لادلا حتفب ةوعدلاو « لادلا يف لادلا تمغدأو لاد ءاتلا تبلق « يعتدم عدم لصأو « ىعتدا

 . مهفاف برحلا راد يف اهمضبو «بسنلا يف اهرسكبو ماعطلا ىلإ ءاعدلا

 قح ةبلاطم يه : ليقو « ةعزانملا ةلاح يف هسفن ىلإ ءيشلا ةفاضإ : ىوعدلا : عرشلا يفو

 اهانعم وه اهنکر امأ « ببسو مکحو طرشو نکر اهلو « هتوبث دنع صالخلا هل نم سلجم يف
 موقت اغإ ىوعدلاو « ءيشلا هب موقي ام ءيشلا نكر نأل ‹ هسفن ىلإ ءيشلا ةفاضإ يهو ءةخل

 ريغ يف حصت ال ىوعدلا نأل ءاضقلا سلجم اهطرش امأو « انكر ناكف هسفن ىلإ يعدملا ةفاضإب

 باوجلا بوجوف :اهمكح امأو « يعدملا باوج هيلع ىعدملا ىلع بجي ال ىتح يضاقلا سلجم
 .! عويبلاو حاكنلا يف هانركذ يذلا ببسلا وه امف : اهببس امآو ءالب وأ معنب امإ مصخلا ىلع

 ىلع اًمزلم نوكت ال اهنوكو « يعدملا ةلاهج «نائيش اهداسف ببس :هريغو «طوسبملا يفو
 -دواد ةصق يف ىلاعت هلوق :باتكلا امآ « ةمألا عامجإو ء ةنسلاو باتكلاب ةعورشم يهو مصخلا

 يضر- يلع رسفو ٠١( ةيآلا : ص ةروس ) ( باطخلا لصفو ةمكحلا هانينآو #:- مالسلا هيلع

 . ( ركن نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا » : هلوقب -هنع هللا

 هللا لوسر نع هدج نع هیبآ نع - هنع هللا یضر - بیعش نب ورمع هاور امف: ةنسلا امأو

 اهيلع ةمألا عامجإ دقعنا : ليقف: عامجإلا امأو « «ركنأ نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا :

 . اذه انموي ىلإ ب هللا لوسر ندل نم

 لجأل ةموصخل اب تناك ةلاكولا نأ وه ةلاكولا باتك نيبو باتكلا اذه نيب ةبسانملا هجوو

 . ىوعدلا
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 ةفرعمو ‹ ةموصخلا ىلع ربجي نم هيلع ىعدملاو٬ اهكرت اذإ ةموصخلا ىلع ربجب ال نم يعدملا : لاق
 ام اهنمف ءاهيف خياشملا تارابع تفلتخا دقو. ىوعدلا لئاسم هيلع ىنتسي ام مهأ نم امهنيب قرفلا
 ‹ جراخلاك ةجحب الإ قحتسي ال نم يعدملا : ليقو ‹ حيحص ماع دح وهو « باتكلا يف لاق

 ريغب كسمتي نم يعدم ا : ليسقو « ديلا يذك ةجح ريغ نم هلوقب اقحتسم نوكي نم هيلع ىعدملاو
 هيلع ىعدملا : لصألا يف - هللا همحر -دمحم لاقو « رهاظلاب كسمتي نم هيلع ىعدملاو ‹ رهاظلا

 - انباحصأ نم قاذحلا دنع هقفلاب حيجرتلاو هتفرعم يف نأشلا نكل « حيحص اذهو ركنملا وه
 ‹ روصلا نود يناعملل رابتعالا نأل ؛- هللا مهمحر

 ةموصخلا ىلع ربجي ال نم يعدملا ) :م «هرصتخم» يف-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 همحر- يرودقلا هراتخا يذلا وه دحلا اذه :ش ( ةموصخلا ىلع ربجي نم هيلع ىعدملاو « اهكرت اذإ

 هيلع ىعدملاو يعدملا نيب يأ :ش ( امهنيب قرفلا ةفرعمو ) :م :-هللا همحر- فنصملا لاقو « -هللا

 عمو« ةروص اًيعدم نوكي دق ناسنإلا نأل كلذو «:ش ( ىوعدلا لئاسم هيلع ىنتبي ام مهآ نم ) :م

 . باتكلا يف انركذ ام ىلع ةعيدولا در ىعدا اذإ عدوملاك ٠ هنيي عم» هلوق لوقلا كلذ

 (اهنمف) :م هيلع ىعدملاو يعدملا نيب قرفلا يف يآ :ش ( ءاهيف خياشملا تارابع تفلتخا دقو ) :م
 :م:-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( باتكلا يف لاق ام ) :م خياشملا تارابع ةلمج نمف يآ :ش

 يعدملا يف تركذ يتلا دودحلا نم دح لك لوانتي هنألف همومع امأ :ش ( حيحص ماع دح وهو)

 همحر- فنصلا هراتخا كلذلف ءىفخيال ام ىلع عنام عماج هنألف هتحص امآو ‹ هيلع ىعدملاو

 . - ىلاعت هللا

 يذلا :ش ( جراخلاك ) :م رارقأإلاو ةنيبلا ينعي :ش ( ةجحب الإ قحتسي ال نم يعدملا :ليقو ) :م

 نوكي نم هيلع ىعدملاو ) :م رارقإلا وأ ةنيبلا ينعي « ةجحب الإ قحتسي ال هنإف لجر دي يف اًنيع يعدي

 هقاقحتساو هتنيب ىلإ جاتحي ال هنإف ديلا بحاصك يأ :ش ( ديلا يذك ةجح ريغ نم هلوقب اًقحتسم

 ىعدا اذإ عدوملا ةروصل هلوانت مدعل ماعب سيل وه : لمكألا لاقو . ديلا عضاو انأو يكلم اذه هلوقب

 . حيحص ريغ هلعلو ‹«ةعيدولادر

 ةءاربو كلاملا دي يف كالمألا نأ رهاظلا ذإ :ش ( رهاظلا ريغب كسمتي نم يعدملا :ليقو ) :م

 اذهو ‹ هرهاظ ىلع هكلمو هدي رارق يعدي هنأل :ش ( رهاظلاب كسمتي نم هيلع ىعدملاو ) :م ةمذلا

 نأل ءرهاظب سيل ةعيدولا در نأل « رهاظلاب كسمتب سيلو « هيلع ىعدم هنإف عدوملاب ضوقنم
 ركنملا وه هيلع ىعدملا :«لصألا »يف -هللا همحر- دمحم لاقو ) :م« لاغتشالا دعب لصأب سيل غارفلا

 راہتعاب ينعي :ش ( هقفلاب حيجرتلاو) :م ركنملا ةفرعم يف يآ :ش ( هتفرعم يف نأشلا نكل ‹ حيحص اذهو

 ( روصلا نود يناعملل رابتعالا نأل ؛-هللا مهمحر -انباحصأ نم قاذحلا دنع ) :م ةروصلا نود ىنعملا

 ء انركذ امك هقفلاب نوكي رخآلا ىلع امهدحأل حيج رتلاف ةروص يف ناتهجلا تضراعت اذإ هنايب :ش
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 هنأل ةروص درلل ايعدم ناك نإو «ركني نيميلا عم هلوق لوقلاف ةعيدولا تددر : لاق اذإ عدوملا نإف

 ةدئاف نأل هردقو هسنج يف اًمولعم اًئيش ركذي ىتح ىوعدلا لبقت الو : لاق .ىنعم نامضلا ركني

 . ققحتي ال لوهجملا يف مازلإلاو ةجحلا ةماقإ ةطساوب مازلإلا ىوعدلا

 هنأل ةروص درلل اًيعدم ناك نإو ‹ ركني نيميلا عم هلوق لوقلاف ةعيدولا تددر: لاق اذإ عدوملا نإف ) :م
 مذلا يف لصألا ذإ لصألاب كسمتم هنأل « تلبق ةنيب كلذ ىلع ماقآ ولف :ش ( ىنعم نامضلا ركني

 ادبأ نيميلا نأل هدر هنأ ىلع هفلحي الو « نامض الو در همزلي ال هنأ يضاقلا فلحيو « ةءاربلا

 ماقآ اذإف ‹ هيلع ىعدم ناكف ًضيأ هنيي عم هلوق لوقلاو تلبق ةنيب ىلع ماقأ ولف « يفنلا ىلع نوكي

 هنيي عم ركنملا لوق لوقلاو نامضلا ركني هنإف اهانعم ربتعا اهنع زجع اذإو ‹ ةروصلا ربتعا ةنيبلا

 عدوملاو « اتباث نكي ملدرلاذإ « درلا وهو تباشب سيل اب كسمتي درلا ىوعدب عدوملا : ليق نإف
 . سكعلا ىلع رمألا نوكي نأ يغبنيف اتباث ناك نإف « درلا مدع وهو « تباث وه اجب كسمتم

 ملو« لغشلا يعدي عدوملا لصأ وهو « ىنعم نامضلا نع هتمذ ةءارب يعدي عدوملا : تلق

 ‹« ىنعملل ارابتعا فلحيو « ةموصخلا ىلع ربجيو « ةروصلل ًارابتعا هتنيب لبقت اذهلو «اًتباث نكي

 نيدلا بر رضح مث « نيدلا بر ليكو ىلإ نيدلا عفر نويدملا ىعدا اذإ اب اذه لكشي : ليق نإف

 . ؟ةءاربلا يعدي نويدملا ن عم « ةلاكولا باب يف رم ام ىلع هل لوقلاف ةلاكولا ركنأو

 در يف امأ «ًاضراع ةءاربلاو ًالصأ لغشلا ناكف « لغشلا دعب انه ةءاربلا يعدي نويدملا : اغلق

 . هل لوقلاف انركذ ام ضراع لغشلاو لصأ ةءاربلاف ةعيدولا

 يف امولعم اًيش ركذي ىتح ىوعدلا لبقت الو ) :م:-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 مازلإ يآ :ش ( مازلإلا ىوعدلا ةدئاف نأل ) :م: - ىلاعت هللا همحر- فنصملا لاق « :ش ( هردقو هسنج

 لوهجللا يف مازلإلاو ) :م رارقإلاو ةنيبلا يهو ةجحلا ةطساوب يأ :ش ( ةجحلا ةماقإ ةطساوب ) :م مصخل ا

 ‹« باوجلا هيلع ىعدملا فلكي الو « ًالوهجم اًكيش ىعدا اذإ يضاقلا تفتلي نأل :ش ( ققحتي ال

 لوهجم اب ءاضقلا نكي ال نيميلا نع لكن نإو « ةلاهجلا عم اهيلع ةنيبلا ةماقإ حصي ال ركنأ نإ هنأل

 امولعم يعدملا نوكي نأب يهو «ةحيحصلا ىوعدلا تربتعا كلذك ناك اذإف « ىوعدلا تطقسف

 ارك وأ « ارانيد وأ اًمهرد اذكو اذك لثم هردقو كلذ ريغو ةطنحلاو ريناندلاو مهاردلاک هسنج يف

 يفاذك ةئيدر وأ ةديج اهنأ ركذيو « ءارمحلا وأ ءاضيبلا ةطنحلاك « اهتفص كلذ عم ركذيو

 . (ةريخذلا»

 ةمئألا نإف ؛ ةيصولا يف الإ اًفالخ هيف ملعت الو عمست ال هسفن يف الوهجم يعدملا ناك اذإو
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 ةداهشلا يف اذكو « ىوعدلاب اهيلإ ريشيل اهراضحإ فلك هيلع ىعدملا دي يف اتيع ناك نإف
 ‹ نكمم لقنلا نأل لوقنملا يف ةراشإلاب كلذو « طرش نكمي ام ىصقاب مالعإلا نأل؛ فالحتسالاو

 يف مهرخآ نم ةاضقلا اذه ىلعو« روضحلا بوجو ىوعدلاب قلعتيو « فيرعتلا يف غلبأ ةراشإلاو

 نيميلاو« انلق ال ةاعدملا نيعلا راضحإ موزلو هروضح ديفيل رضح اذإ باوحجلا بوجوو « رصع لك

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذنسو هركنآ اذإ

 ةطلاخملا ىوعدلا عامسل طرتشي الو « فالخ الب لوهجل اب ءاربإلا ىوعد حصتو « لوهجللاب

 يمذلا ىوعد عمسي ال :-هللا همحر-كلام نعو « سانلا تاقبط نيب هيف قرف الو « ةلماعملاو

 . بسن امهنيب فرعي مل اذإ فيرشلا ىلع ينازلا

 :ش ( هيلإ ريشيل اهراضحإ فلك هيلع ىعدملا دي يف اًتيع ) :م يعدملا يأ :ش ( ناك نإف ) :م

 بجيف فصولاب طيحي ال لوقنملا نأل ء«هيعدأ يذلا اذه :لوقيف :ش ( ىوعدلاب ) :م يعدملا

 :م «فيرعتلا يف غلبأ ةراشإلا نأل « هابتشالا عفتريو « نكي ام ىصقأب ملعلا بجيف « هراضحإ

 يف اولاقو « ةداهشلا ءادأ دنع هيلإ ريشيل يعدملا راضحإب هيلع ىعدملا يأ :ش ( ةداهشلا يف اذكو)

 يفو « اًنيمأ ثعبيوأ اهدنع مكاحلا رضحي : هوحنو ىحرلاك اهلقن رذعتي يتلا تالوقنملا

 هدنع ةداهشلا لبقت اهناولأ يف افلتخا ول :٠ ةرقبلا ةقرس ةلأسم ىف ىباجيبسألا لاق :«ىبتجملا»

 ۰ . . «امهل اًالخ

 اهناولأ طرش ولذإ « ىوعدلا ةحصل طرشب سيل لوقنملا راضحإ نأ ىلع لدت ةلأسملا هذهو

 ( :م «نولفاغاهنع سانلاو : لاق مث « ةدهاشملادنع فالتحخالا عقو الو «٠ ترضحأل

 نأل ) :م ءاهراضحإ فلك ةاعدملا نيعلا ىلع هيلع ىعدملا فلحتسا اذإ ينعي :ش (فالحتسالاو

 ةراشإلاو نكمن لقنلا نأل لوقنملا يف ةراشإلاب ) :م مالعإلا يأ :ش ( كلذو طرش نكمي ام ىصقاأب مالعإلا

 :م روضحلا ةحيحصلا ىوعدلاب قلعتي ينعي :ش ( روضحلا بوجو ىوعدلاب قلعتيو فيرعتلا يف غلبأ

 . -هللا همحر- «يفاكلا» [يف1هلاق اذك ‹ مهعمجأب يأ :ش ( مهرخآ نم ةاضقلا اذه ىلعو )

 ةنمزأ نم نامز لك نم يأ :ش ( رصع لك يف ) :م مهرخآ ىلإ مهلوأ نم: لمكألا لاقو

 باوجلا بوجو اًضيأ ىوعدلاب قلعتي وأ :ش ( رضح اذإ باوجلا بوجوو ) :م نيدهتجملاو ءاهقفلا

 باوجلا هروضح نم دوصقملا نأل :ش ( هروضح ديفيل ) :م رضح اذإ الب وأ معنب هيلع ىعدملا ىلع

 ةاعدملا نيعلا راضحإ بوجو اًضيأ ىوعدلاب قلعتيو يأ :ش ( ةاعدملا نيعلا راضحإ موزلو ) :م

 ىلإ هب راشأ :ش ( :انلق ال) :م هدي يف ةمئاق ةلوقنم تناك اذإ هيلع ىعدملا ىلع يضاقلا سلجم

 ىوعدلاب قلعتي يأ نيعلا راضحإ ىلع اًقطع رجل اب :ش ( نيميلاو ) :م ىوعدلاب اهيلإ ريشيل : هلوق
 :م ءةنيبلا ةماقإ ىلع يعدملا ردقي مل اذإ قحلا :ش ( هركنأ اذإ ) :م هيلع ىعدملا ىلع نيميلا مزل اًضيأ

 «بابلا اذه رخآ يف هيلع ىعدملا ىلع نيميلا بوجو ركذنس يأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ هركذنسو )
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 ةميقلاو فصولاب فرعت ال نيعلا نأل اًمولعم يعدملا ريصيل اهتميق ركذ ةرضاح نكت مل نإو: لاق

 ةروكذلا ركذ ةميقلا نايب عم طرتشي :ثيللا وبأ هيقفلا لاقو « نيعلا ةدهاشم رذعت دقو هب فرع

 .ةلونألاو

 مدعو :ش ( اًمولعم ىعدملا ريصيل اهتميق ركذ ةرضاح ) :م ةاعدملا نيعلا يأ :ش ( نكت مل نإو :لاق) :م

 . رذعتلل وأ اهكالهل نوكي نأ نم معأ نيعلا روضح

 يضاقلا دنع هراضحإ نكي ال ام تالوقنملا نمو :-هللا همحر- ىناولحلا ةمئألا سمش لاقو

 «هل رسيت نإ عضوملا اذ رضح ءاش نإ رايخلاب يضاقّلاف « منغلا نم ميطقلاو « ماعطلا نم ةربصلاك
 هراد باب عسي الو ةلمج يف ىوعدلا تعفر اذإو « فالختسالاب اًنوذأم ناك نإ هتفيلخ ثعب الإو

 . هترضحل دوهشلا هيلإ ريشيل جرخي ىتح هبئان رمأي وأ هراد باب ىلإ جرخي هنإف

 يف ةاعدملا نيعلا تناك اذإ ميقتسي اغإ اذهو : -هللا همحر- نيدلا ريهظ يضاقلا مامإلا ركذو

 رهاظ يف ءاضقلا زاوج طرش رصملاو هب يضاقلا يضقي فيك رصملا جراخ تناك اذإ امأ « رصمل ا

 دعب مث ‹ يضقيو ةنيبلاو ىوعدلا عمسي ىتح هناوعأ نم ادحاو ثعبي نأ هيف قيرطلا نكل «ةياورلا
 . هزاضق يضي كلذ

 ريصي الف فصولا اذهب ةريثك نايعأ دجوت ابر هنأل :ش ( فصولاب فرعت ال نيعلا نأل ) :م

 ةرشع : ليق اذإ هنأل فصولاب يأ :ش ( هب فرعت ةميقلاو ) :م محازملا دوجو عم اًمولعم ىعدملا

 . فصولا اذهب ةمولعم هتميق ريصي نكرلا « بهذلا نم ارانيد اذكو ةضفلا نم مهارد

 اهتميق ركذ همزل ةرضاح نكت ملاذإو : -هللا امهمحر- لمكألا لاقو : ةعيرشلا جات لاق

 ىعاملا ريصيف ‹« اهتميق ركذ يعدملا مزل اهناكم يردي ال ةبئاغ نيع يف ىوعدلا عقو اذإ ينعي
 هيف ةكراشملا ناكمإل هيف عيوب نإو فصولا فرعت ال نيعلا نأل فاكب فصولا ركذو « اًمولعم

 دقو ) :م : هلوقو « ادیفم نوکی اهرکذبف نیعملا هب فرعي ءيش ةميقلاو «ديفم ريغ هفيرعت يف هركذف
 نأ لاحلاو ينعي « فصولاب فرعت ال نيعلا نأل هلوق نم ةيلاح ةلمج :ش ( نيعلا ةدهاشم ترذعت

 . ىهتنا ىفخي ال هبيكرت قالغأو « ترذعت ةدهاشملا

 همحر-ةعيرشلا جات هركذ ام ىلع قيقحتلا لب «ىفخي ال ام ىلع هبيكرت يف قالغإ ال : تلق

 يف ةميقلاو فصولا نيعلا ةدهاشم ترذعت دقو :- هلوق :-هللا همحر- يكاكلا لاق هلثمو-هللا

 ( ةثونألاو ةروكذلا ركذ ةميقلا نايب عم طرتشب : ثيللا وبأ هيقفلا لاقو ) :م« ةدهاشملا ماقم بئاغلا

 جاتحي له ةكلهتسم ةباد ةميق ىعدا اذإو : (هلوصف» يف ينشورتسألا دومحم نب دمحم لاقو «:ش

 ةثونألا ركذ نم دبال : ديهشلا ردصلا ركذو « هيف خياشملا فلتخا «؟ ةروكذلاو ةثونألا ركذ ىلإ

 يف دوصقملا نأل ‹ ةثونألاو ةروكذلا ركذ ىبأ نم خياشملا نمو «نسلا نايب نم دبالو « ةروكذلاو
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 فيرعتلا رذعت هنأل هب هبلاطي هنأو هيلع ىعدملا دي ىف هنأ ركذو هددحو اراقع ىعدا نإو : لاق

 ركذيو«ةعبرألا دودحلا ركذيو هب فرعي راقعلا نإف كيدحتلا ىلإ راصيف لقنلا رذعتل ةراشإلاب

 - ةفينح يبأ دنع هب فيرعتلا مامت نأل ؛دحلا ركذ نم دبالو مهباسنأو دودحلا باحصأ ءامسأ

 ةثالث ركذ نإف ‹ هركذب ىفتكي اروهشم لجرلا ناك ولو حيحصلا وه فرع ام ىلع - هللا همحر

 يف طلغ اذإ ام فالخب ‹ رثكألا دوجول - هللا همحر - رفزل اًفالخ اندنع اهب ىفتكي دودحلا نم

 يف طرتشي ىوعدلا يف ديدحتلا طرتشي امكو «اهكرتب كلذك الو يعدملا هب فلتخي هنأل؛ ةعبارلا

 هنأ ركذو «باتكلا يف هلوقو ةداهشلا

 . امهركذ ىلإ ةجاح الف ةميقلا ةكلهتسملا ةبادلا ىوعد

 :ش ( هددحو ؟راقع یعدا نإو ) :م :(هرصتخم» يف-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ىعدملا بلاطي يعدملا نأو يأ :ش ( هب هبلاطي هنأو هيلع ىعدملا دي يف هنأ ركذو ) :م هدودح ركذ يآ

 ( هب فرعي راقعلا نإف « ديدحتلا ىلإ راصيف لقنلا رذعتل ةراشإلاب فيرعتلا رذعت هنأل ) :م ىعدملاب هيلع
 ركذيو :ش ( مهباسنأو دودحلا باحصأ ءامسأ ركذيو ةعبرألا دودحلا ركذيو ) :م ديدحتلاب يأ :ش

 ) :م نالف نب نالف نب نالف : لاقي نأب دودحلا باحصأ باسنأ ركذيو « راقعلا دودح باحصأ

 ام ىلع ) :مدجلا ركذي يأ :ش (-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع هب فيرعتلا مامت نأل دحلا ركذ نم دبالو

 (اروهشم لجرلا ناك ولو ) :م يفكي بألا ركذ نأ امهنع يور امع هب زرتحا :ش ( حيحصلا وه فرع
 يراخبلا ريبكلا رفعج يبأو « ىليل يبأ نباو « نسحلا نب دمحمو-هللا همحر- ةفينح يبأك :ش

 . هتبسن نودب لجرلا ركذب يأ :ش ( هركذب يفتكي ) :م - اعيمج هللا مهمحر-

 فيرعتلا : لوقي وه :ش (-هللا همحر- رفزل اًقالخ اندنع اهب ىفتكي دودحلا نم ةثالث ركذ نإف ) :م

 يف لصأ لكلا ماقم رشكألا ةماقإ نأ انليلد «:ش ( رثكألا دوجول ) :م هلوقو هركذ نودب متي مل

 لصألا نوكي دقو «نيدحلا دحأ ركذب ضرعلا رادقمو « نيدحلاب فرعي لوطلا رادقم مث« عرشلا

 « زاج ةعبارلا نع تكسو ةثالغلا دودحلا ركذ اذإ ينعي :ش ( ةعبارلا يف طلغ اذإ ام فالخب ) :م هيلثم

 عبارلا ركذ اذإ هنأل « ةعبارلا نع تكسو :١ انلق اغنإو ةهجلا رابتعاب هثنأ اغإو عبارلا دحلا نع يأ

 . رفز نيبو اننیب قافتاب زوجي ال هيف طلغو

 امك « ةعبارلا كرتب يأ :ش ( اهك رتب كلذك الو يعدملا ) :م طلخلاب يأ :ش ( هب فلتخي هنأل ) :م

 زوجت ال نمشلا يف اطلغ ولو «زاج نمشلا ركذ اكرتو « نمشلا ضبقو عيبلاب نادهاش دهش ول
 :ش (ةداهشلا يف طرتشي ىوعدلا يف ديدحتلا طرتشي امكو) :م طلغلاب رخآ دقع راص هنأل «مهتداهش

 . رم امك رفزل اًفالخ مهتداهش تلبق ةداهشلا يف دودحلا يف ةثالث اوركذ ول ىتح

 هنآ رکذو ) :م : (هرصتخم» يف -هللا همحر- يرودقلا لوق يأ :ش ( :باتكلا يف هلوقو ) :م

۳1۸ 



 ركذب ىفتكي ال راقعلا يفو هدي يف ناك اذإ اًمصخ بصتني اغنإ هنأل؛ هنم دبال هيلع ىعدملا دي يف

 وه يضاقلا ملع وأ ةنيبلاب الإ هيف ديلا تبت ال لب هدي يف هنأ هيلع ىعدملا قيدصتو يعدم ا
 ‹ ةدهاشم هيف ديلا نأل لوقنملا فالخب ءامهريغ دي ىف هاسع راقعلا ذإ ةعضاوملا ةمهتل ايفنحيحصلا

 « هبلط نم دبالف هقح ةبلاطملا نأل؛ هب هبلاطي هنآ هلوقو

 يف هاوعد :ش ( اًمصخ بصتني امنإ ) :م هيلع ىعدملا نأل يأ :ش ( هنأل هنم دبال هيلع ىعدملا دي يف

 اهنآ هيلع یعدملا ركنأو « يدي يفو يكلم يف :لاقو « هدي يف اراد رخآ ىلع ىعدا «ةصالخلا»

 بدآ» يفو « هيلع ىعدملا دي يف اهنأ اودهشي مل ام ةنيبلا هذهب يضقي ال يضاقلا نإف « يعدملا كلم

 وهف هل اهنأ ىلع ةنيبلا رخآلا ماقو هيدي يف اهنأ ةنيبلا امهدحأ ماقأ ول : فاصخلل « يضاقلا

 . ديلا بحاص نود كلملا بحاص]

 ناك «كرتلا هجو ىلع هفصنو « ءاضقلا هجو ىلع هفصن : -هللا مهمحر- انخياشم لاق

 حرش» يف يباجيبسألا لاقو « ءاضقلا هجو هلك نأ رهاظلاو :ش ( هدي يف ناك اذإ ) :م اميف مالكلا

 لكف « هل اهنآ يعدي امهنم دحاو لك « نيلجر يدي يف رادلا تناك اذإو : ديهشلا مكاحلل «يفاكلا

 . ةنيبلا هيلعو هبحاص دي يف ال ىعدم امهنم دحاو

 امهيأو « اهنع ئرب هبحاص ىوعد ىلع فلح امهيأف نيميلا هبحاص ىلع امهنم دحاو لكلو
 اجراخ ناكف « فصنلا ىلع ةتباث امهنم دحاو لك دي نأل « هبحاص هنمث هتمزلأ نيميلا نع لكن

 كلذكو « هبحاص ىلع نيب نيميلاو « رخآلا دي يف ام ىلع ةنيب ةنيبلا نوكتف « هبحاص دي يف اميف
 ال لب «هدی يف هنأ هيلع ىعدملا قيدصتو يعدملا ركذب يفتكي ال راقعلا يفو ) :م« ضورعلاو ناويحلا

 ول ىتح « هدي يف هنأ اونياع مهنأ اودهشي نأب :ش ( ةنيبلاب الإ ) :م راقعلا يف يأ :ش ( هيف ديلا تبثت
 وأ ) :م «كلذ نم ديلا ىلع ةداهشلا يف دبال ةروصلا هذه ريغ يف اذكو لبقي مل كلذ انعمس : اولاق

 قیدصتب يفتکي : لوقي نم لوق نع هب زرتحا :ش (حیحصلا وهو ) :م هدي يف هنأب :ش ( يضاقلا ملع

 . هدي يف هنأ هيلع ىعدملا

 هنأ : لصاحلا :ش ( امهريغ دي يف ) :م هلعل يأ :ش ( هاسع راقعلا ذإ ةعضاوملا ةمهتتل اًيفن ) :م

 مكحيل هيلع ىعدملا دي يف راقعلا نأب يعدملا هيلع ىعدملا قدصي نأ ىلع افصاوت امهنأ لمتحي

 لام يف فرصتلاب ءاضق هيف ءاضقلا ناكف ‹« يعدملا هيف فرصتي ىتح ‹ هيلع ىعدملل ديلاب يضاقلا

 هيف ديلا نأل لوقنملا فالخب) :م ‹ثلاث دي يف هروهظ دنع ءاضقلا ضقن ىلإ يضقي كلذو «ريغلا

 . ةدايرلا طارتشا ىلإ ةجاح الف :ش ( ةدهاشم

 نم دبالف هقح ةبلاطملا نأل هب هبلاطي هنإ ) :م :-هللا همحر- يرودقلا لوقو يأ :ش ( هلوقو ) :م

 لاقو « هتناعإ يضاقلا ىلع بجت ىتح هبلط نم دبالف يعدملا قح ةبلاطملا نأل يأ :ش ( هبلط
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 ‹ لامتحالا اذه لوزي ةبلاطملابو هدي يف نمشلاب اًسوبحم وأ هدي يف اًتوهرم نوكي نأ لمتحي هنألو

 هنأ ركذ ةمذلا يف اًقح ناك نإو : لاق . قح ريغب هدي يف لوقي نأ بجي :لوقنملا يف اولاق اذه نعو

 هفيرعت نم دبال نكل ‹ ةبلاطملا الإ قبي ملف رضح دق ةمذلا بحاص نأل اذهو« انلق امل هب هبلاطي

 . هب فرعی هنأل فصولاب

 ‹ لمأتف ةبلاطملا بلط نم دبالف ريدقت ىلإ هنأل «حماست هترابع يف: - ىلاعت هللا همحر- لمكأللا

 نم دبالف هقح بلاطملا هانعم ناكف لوعفملا ىنعمب ردصم ةبلاطملا نآب هنع باجي نأ نكييو : لاق مث

 . یهتنا ‹هبلط

 لدي امك هقح ىلإ عجري هبلط يف ريمضلا نأ كلذ نم مهوت هنأل «حماست هيف» لاق اغنإ : تلق

 «هبلط» يف ريمضلا اغإو « هيف عقو اميف عقوف هقح بلط نم دبالف هقح ةبلاطملا نألو « هريدقت هيلع

 . يعدملا ىلإ عجري

 :م هيف لمأتي مالك يف لوعفملا ىنعب ردصم ةبلاطملا نألو » هلوق يف نأ ىلع « حصأ ىنعملاو

 نأ لمتحي ىعدملا نألو يأ :ش ( هدي يف اًتوهرم نوكي نأ لمتحي ) :م يعدملا نألو يأ :ش ( هنألو )

 لبق ىوعدلا حصت الف :ش ( هدي يف نمللاب اًسوبحمو ) :مهيلع ىعدملا دي يف يأ هدي يف اًتوهرم نوكي

 اًسوبحم وأ اًتوهرم ناك ول هنأل :ش (لامتحالا اذه لوزي ةبلاطملابو) :م «نمشلا ءادأ وأ نيدلا ءادأ

 لدي ال كلملا درجم ذإ « هكلم هنأ ىوعدلا درجم فالخب ديلا يذ نم عاطقنالاب بلاطي ال « نمشلاب

 وأ اتوهرم نوكي نأ لمتحي : هلوق ىلإ ةراشإ :ش (: لوقنملا يف اولاق اذه نعو ) :م هل ديلا نأ ىلع

 وهو ركذ يذلا ىنعملا اذهل :ش ( قح ريغب هدي يف :لوقي نأ بجي ) :م بلاطي مل نمثلاب اًتسوبحم

 يعدم ا كلم اذإ هنأ : «ةمتتلا»و «ىرغصلا ىواتفلا »يفو « نمشلاب اًتسوبحم وأ اًتوهرم هنوك لامتحا

 همحر- يناولحلا ةمئألا سمش ركذ هنأ تعمسو ؛ لبقي هنأ ينعي «قح ريغب اذه يف هنأ دهشي ملو

 نيدلا مجن ركذو « لبقيال هنآ حضوألاو : لاق « هيف خياشملا فلتخا هنأ :«عماجملا» يف-هللا

 هنکي ال قح ریغب هدي يف هنآ تبثی ملام طرش هنآ : يودزبلاو يدعسلا نسحلا يبآ نع يفسنلا

 هيلعو حيحصلا وهو : «ةمتتلا» بحاص لاقو « انخياشم رثكأ يتفي ناك هبو « ميلستلاب ةبلاطملا

 . ىوتفلا

 هبلاطي هنأ ركذ ةمذلا يف اًقح ناك نإو ) :م «هرصتخم» يف -هللا همحر- يرودقلا :ش ( لاق ) :م

 نأ: هلوق ينعي :ش ( اذهو ) :م هباط نم دبالف هقح ةبلاطملا نإ: هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انلق امل هب

 يف ام فيرعت يأ :ش ( هفيرعت نم دبال نكلو ةبلاطملا الإ قبي ملف رضح دق ةمذلا بحاص نأل ) :م هبلاطي
 ركذب ابورضم ناک نإ كلذ دعبف - رانيد وأ امهرد اذك.- : لوقي نأ لثم :ش ( فصولاب ) :م ةمذلا

 فرعي ةمذلا يف ام نأل يآ :ش ( هب فرعي هنأل ) :م»« برضلا يروباسين وأ برضلا يراخبك هعون

 ‹ ةفلتخم دوقن دلبلا يف ناك اذإ ةفصلا ركذ ىلإ جاتحي اغنإو « ءيدر وأ طسو وأ ديج هنأب فصولاب
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 فرتعا نإف مكحلا هجو هل فشكنيل اهنع هيلع ىعدملا يضاقلا لأس ىوعدلا تحص اذإو : لاق

 هلوقل ةنيبلا يعدملا لثس ركنأ نإو « هنع جوراب هرمأيف هسفنب بجوم رارقإلا نإل اهب هيلع ىضق
 دقن ىلع نيميلا بترو لأس « هنيي كل » : لاقف ءال : لاقف ؟ « ةنيب كلأ » مالسلاو ةالصلا هيلع

 اهنع ةمهتلا ءافتنال اهب ىضق اهرضحأ نإف :لاق . فالحتسالا هنكميل لاؤسلا نم دبالف ةنيبلا

 . . جاتحي الف ادحاو اًدقن ناك اذإ امأ

 ضعبلا ىلع ضعبملل لضفألاو « ءاوس جاورلا يف لكلاو ةفلتخم دوقن دلبلا يف ناك ولو

 ناك نإو ءاهدحأ نييعت نم دبال ىوعدلا يف نأ الإ « ءاش دقن يأ عئابلا يرتشملا يطعيو عيبملا

 ىوعدلا تناك نإو «نايبلا ىلإ ةجاح الف «ىوعدلاو عيبلا يف [. . .] كلذ ريصي جورأ اهدحأ

 . لاح لک ىلع هتفص نایب نم دبالف هکالهتسا وأ ضرقلا ببسل

 هيلع ىعدملا يضاقلا لاس ىوعدلا تحص اذإو ) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ةعزانملا اهب عطقنت يتلا ءايشألا نأل :ش ( مكحلا هجو هل فشكنيل ) :م ىوعدلا نع يأ :ش ( اهنع

 هيلع ىعدملا ىلع يضاقلا يضقي يأ :ش ( اهب هيلع ىضق فرتعا نإف ) :م « نيميلاو ةنيبلاو رارقإلا

 بجوم رارقإلا نأل ) :م ءءاضقلا ىلإ ةجاح الف هرارقإف ‹ هموزلل زاجم انه ءاضقلا ظفلو ىوعدلاب

 بجوم :ش ( هنع جورخل اب هرمأيف ) :م كلذك ناك اذإو « ءاضقلا ىلع فقوتي الف :ش ( هسفتب

 .هرارقإ

 :ش (- مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوقل ةنيبلا يعدملا لثس ) :م هيلع ىعدملا يأ :ش ( ركنأ نإو ) :م

 يراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( «هنيي كل: لاقف ءال : لاقف ؟ ةنيب كلأ ١ : ةي يبنلا لوقل يأ

 لاقف اب يبنلا ىلإ ةدنك نم لجرو تومرضح نم لجر ءاج : لاق رجح نب لئاو نع ملسمو

 ضرأ يه : يدنكلا لاقو « يبأل تناك ضرأ ىلع ينبلغاذه نإ هللا لوسر اي : يمرضحلا

 : لاق ؟ ٠ ةنيب كلأ» : يمرضحلل مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « قح اهيف هل سيل « اهعرزأ يدي يف

 سيلو هيلع فلح ام ىلع يلابي ال رجاف لجرلا ةَ هللا لوسر اي : لاق « « هنيي كلف » : لاق ءال

 فلح يذلا امأ » : طك لاقف فلحيل قلطناف «٠ كلذ الإ هنم كل سيل :٠ لاقف ‹ ءيش نع عروتي

 . ٦ ضار ریغ هنع وهو یلاعت هللا نیقلیل اًملظ هلکای لام ىلع

 دبالف ةنيبلا دقف ىلع نوميلا بترو ) :م هيلع ىعدملاو يعدملا نع ايب يبنلا يأ :ش ( لاس ) :م

 نم نيميلا بلط يضاقلا نكميف يأ :ش ( فالحتسالا هنكميل ) :م أالوأ ةنيبلا نع :ش ( لاؤسلا نم

 رضحأ نإف يأ :ش ( اهرضحأ نإف ) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م «هيلع ىعدملا

 ( اهنع ةمهتلا ءافتنال ) :م ةنيبلاب يضاقلا ىضق يأ :ش ( اهب ىضق ) :م هاوعد قفو ىلع ةنيبلا ىعدملا
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 ‹ هقح نيميلا نأل هبلط نم دبالو « انيور امل اهيلع هفلحتسا همصخ نيمي بلطو كلذ نع زجع نإو

 . هيلط نم دبالف ماللا فرحب هيلإ فيضأ فيك هنآ یرن الآ

 :ش ( كلذ نع زجع نإو ) :م « ةنيبلاب يعدملا ربخ يف قدصملا بناج ناحجرل ىوعدلا نع يأ :ش
 :م هيلع ىعدملا وهر :ش ( همصخ نيمي بلطو ) :م «ةنيبلاب تابثإلا نع يعدملا زجع نإو يأ

 «هنيي كل » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو :ش ( انيور امل ) :م هاوعد ىلع يأ :ش (اهيلع هفلحتسا)

 مث :ش ( هقح نيميلا نأل ) :م «همصحخ فالحتسا يعدملا بلط نم يآ :ش (هبلط نم دبالو ) :م

 ‹ ؟يعدملا ىلإ نيميلا فيضأ فيك يأ :ش ( ؟هيلإ فيضأ فيك هنأ ىرت الأ) :م :هلوقب كلذ حضوأ

 ) :م فلحلا وآ مسقلا ليوأت ىلع ةئئؤم يه يتلا نيميلا ريمض ىلإ ادنسم ناك نإو فيضأ ركذ اغإ
 كلف » :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يفف« صاصتحخالا مال يأ :ش ( هبلط نم دبالف ماللا فرحب

 . هقح نيميلا نأ ملعن « (هنیمي

# ¢ ok 
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 نيميلا باب
 هانعم -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع فلحتسي مل نيميلا بلطو ةرضاح ةنيب يل: يعدملا لاق اذإو

 ثيدخلاب هقح نيميلا نأل « فلحتسي :- هللا همحر - فسوي وبأ لاقو ‹ رصملا ىف ةرضاح

 ىلع بترم نيميلا يف قحلا توبث نأ: - هللا همحر - ةفينح يبألو « هبيجي هب هبلاط اذإف فورعلا
 سلجملا يف ةرضاح ةنيبلا تناك اذإ امك هنود هقح نوكي الف  انيور ام ةنيبلا ةماقإ نع زجعلا

 ركذ اميف ةفينح يبأ عمو ‹ فاصخل ا هركذ اميف - هللا امهمحر - فسوي يبأ عم دمحمو
 - هللا همحر - يواحطلا

 ىلإ انه جاتحي ناك ام :-هللا همحر- يزارتألا لاق « نيميلا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ:ش

 اهيلع بترت ىوعدلا ةحص ركذ امل هنأل اًبلاوتم مالكلا قوسي نأ يغبني ناك لب « بابلاب لصفلا

 ةعورشم نيميلا تناك ال هنأل لصألا وه فنصملا هبتر يذلا :تلق « نيميلاو ةنيبلاو رارقإلاب مكحلا

 . اهطئارشو اهماكحأب اهدعب اهركذ نيعت ةنيبلا دقف دعب

 فلحتسي مل نيميلا بلطو ةرضاح ةنيب يل :يعدملا لاق اذإو ) :م:-هللا همحر- يرودقلا يأ لاق

 لوق ىنعم يأ :ش ( هانعم) :م:-هللا همحر- فنصملا لاق :ش (-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع

 ال ذئنيحف مكحلا سلجم يف ةرضاحلا ةنيبلا نع هب زرتحاو :ش ( رصملا يف ةرضاح ) :م : يرودقلا

 نع ةبئاغ ةنيبلا تناك اذإ امع اًضيأ هب زرتحاو مصخلا بلط نإو ‹ عامجإلاب نيميلاب مكحلا زوجي

 . قافتالاب فلحتسي ذئنيحف « رصللا

 هلوق وهو :ش ( فورعملا ثيدحلاب هقح نيميلا نأل ؛فلحتسي : -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو ) :م

 يعدملا بلاط اذإف يأ :ش ( هبلاط اذإف ) :م « بيرق نع رم دقو < «هنيي كل » : مالسلاو ةالصلا هيلع

 يبألو ) :م هيلع ىعدملا فلحتسيو يعدملا يضاقلا بيجي يأ :ش ( هبيجي ) :م نيميلاب هيلع ىعدملا

 ةراشإ :ش ( انيور امل ةنيبلا ةماقإ نع زجعلا ىلع بترم نرميلا يف قحلا توبث نأ :-هللا همحر- ةفينح

 .  هنيب كل » : لاق ءال :لاقف «؟ ةنيب كلأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىلإ

 ال يأ :ش ( هنود هقح نوكي الف ) :م ء ةنيبلا دقف ىلع نيميلا بتر مالسلاو ةالصلا هيلع هنإف

 زوجي ال ثيح يضاقلا سلجم يف يأ :ش ( سلجملا يف ةرضاح ةنيبلا تناك اذإ امك ) :م «ةنيبلا ةماقإ

 امف ةفينح يبأ عمو ‹ فاصخلا ركذ اميف - هللا امهمحر- فسوي يبأ عم دمحمو ) :م «فالحتسالا

 - دمحم لعج يف فنصملا ىلع -هللا همحر-يزارتألا ركنأو :ش ( - هللا همحر -يواحطلا هركذ

 ركذي مل فاصخلا نأل : لاقف ‹ فاصحلا هركذ اميف - هللا همحر- فسوي يبأ عم - هللا همحر

Yr 



 نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل يعدملا ىلع نيميلا درت الو :لاق
 ءيش سنجل ا ءارو سيلو نيركنملا ىلع ناميألا سنج لعجو ةكرشلا يفانت ةمسقلاو «مسق « ركنأ

 دمحمل ركذي ملو « -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ نيب الإ ؛يضاقلا بدأ» يف فالخلا

 . ًالوق -هللا همحر-

 ركذي ملو « فاصخلل «يضاقلا بدأ حرش» يف - هللا همحر- يزارلا ركب وبأ لعف كلذكو

 بيذهت يف يروباسينلا يحصانلا دمحم وبأ مامإلا لاق اذكو ءًالصأ - هللا همحر-دمحم لوق

 ركذو : لاق مث «-هللا همحر- دمحم لوق فاصخلا ركذي ملو : لاقف « فاصخللا يضاقلا بدأ

 دبع ىور اميف -هللا همحر- فسوي يب عم - هللا همحر- دمحم لوق نإ: ىسوم نب يلع وبأ

 . - هللا مهمحر-دمحم باحصأ نم هريغو يدزبلا نمحرلا

 اميف-هللا همحر- ةفينح يبأ عم -هللا همحر- دمحم لعج يف هيلع اًضيأ يزارتألا ركنأو

 يبآ نيب فالخلا ركذو «هرصتخم)» يف ةلأسملا هذه ركذ يواحطلا نأل : لاق مث «يواحطلا هركذ

 همحر- دمحم نع ةياوزلا هذه دجن ملو : لاق مث ء-هللا همحر- فسوي يبأو -هللا همحر- ةفينح

 نأ «ةيادهلا» بحاص يعدي فيك اذه عمو ًالصأ -هللا همحر- دمحم نع ةياورلا ركنأو .-هللا

 اذهل هجو ال : تلق . ؟-هللا همحر- يواحطلا هركذ اميف - هللا امهمحر- ةفينح يبأ عم ادمحم

 مدع مزلتسي ال ةفينح يبأ عم -هللا همحر- ادمحم نأ ىلع يواحطلا فوقو مدع نأل « راكنإلا

 . هريغو فنصملا نم هريغ فوقو

 كلام لاقو« :ش ( يعدملا ىلع نيميلا درت الو) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (:لاق) :م

 رهاظلا يف -هللا همحر- دمحأ لوقو « درت : ةياور يف - هللا مهمحر- دمحأو يعفاشلاو

 نيميلاو ‹ يعدملا ىلع ةنيبلا ) :م: اڳ يبنلا لوقل يأ :ش ( :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل) :م ءانلوقك

 : لاق -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع «هننس» يف يقهيبلا هجرخأ ثيدحلا :ش ( ٌركنأ نم ىلع

 ىلع ةنيبلا نكل مهءامدو موق لاومأ لاجر ىعدال مهاوعدب سانلا ىطعي ول ١ : يي هللا لوسر لاق

 . < ركنأ نم ىلع نيميلاو يعدملا

 هللا يضر-هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع-هللا همحر- نسحلا نب دمحم یورو

 : وه هب لالدتسالا هجو « ركنأ نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا ١ : لاق هنأ ب يبنلا نع - مهنع

 ةنيبلا لعجف «نيمصخلا نيب لإ يبنلا مسق يآ :ش (مسق) :م : هلوقب - هللا همحر- فنصملا لاق ام

 سنج ) :م ةَ يبنلا يأ :ش ( لعجو ةكرشلا يفانت ةمسقلاو) :م «ركنأ نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع

 هنأو مالاو فلألاب ىلحم نيميلا ركذ هنأ : هنايب :ش ( ءيش سنجل ا ءارو سيلو نيركنملا ىلع نامألا

 . دوهعم ةمث نكي ملاذإ سنجلل

f: 



 قلطملا كلملا يف ديلا بحاص ةنيب لبقت الو : لاق.- هللا همحر - يعفاشلا فالخ هيفو

 عیمج نوکتف ‹ نيركنملا سنج ةجح نيميلاو « نيعدملا سنج ةجح ةليبلا لعج :لاقيو

 كلذ نوكيف « نيركنملا ىلع اهعيمج لعجي مل يعدملا ىلع نيميلا در نمف نيركنملا ىلع نايألا
 هيفو) :م«سايقلاب الو دحاولا ربخب زوجي ال هنأو « ةمئألا هب لمع هنألو ‹« روهشملا ثيدحلل اًخسن

 . نييو دهاشب ءاضقلا ةلأسم يف هعم نمو هتجح در انركذ دق :ش ( - هللا همحر - يعفاشلا فالخ

 :٠ - هنع هللا يضر - سابع نبا ثيدح - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نم ةعامج نع يور

 لولعم هنأ: امهدحأ « نيهجو نم هنع باوجلاو دهاشو نيميب ىضق ةَ هللا لوسر نآ
 هللع» يف يذمرتلا لاقو «-هنع هللا يضر - سابع نبا نع رانيد نب ورمع هيف نأل عاطقنالاب

 . - هنع هللا يضر - سابع نبا نم هعمسي ملو رانيد نب ورمع هلاق ثيدحلا اذه نإ: «ريبكلا

 نب ورمعو دعس نب سيق نع هجرخأ اًملسم ناك نإو ثيدحلاو : هباتك يف ناطقلا نبا لاقو
 الإ هملعن ال دعس نب سیقو : يواحطلا لاقو « عاطقنالاب یوری هنکلو « سابع نبا نع « رانید

 . رانید نب ورمع ثیدحب

 همحر- نيدلا رخف مامإلا لاق . مومعلا ديفيال هتحص ىلعاذه نأ : يناثلا هجولا

 يف ةجحلا نأل «مومعلا ديفي ال اذكب ىضقو « اذك نع اب هللا لوسر ىهن : يباحصلا لوق :-هللا

 يف ضايبلا دجو دق . . هل ءاضقلاف ًاضيأو اًصاخ نوكي دق يكحملاو « ةياكحلا يف ال هنع يكحللا

 ذإ ‹ تاموصخلا هب نيعتي ام اذهو .تاموصخلا لعف عوضوملا اذه يف الإ اهب رقأ ٠ . . . . نيتخسلا

 . صاخ دهاش يضتقي اغإ لب « ةعاسلا مايق ىلإ ةي يبنلا دهاش نم لمعي مكحلا هيف ىتأتي ال

 لاق ةَ هللا لوسر نأ ةماسقلا يف-هللا همحر- ةمثح يبأ نب لهس ىور : تلق نإق

 : لك هللا لوسر لاقف «؟رافک موق نایأ لبقن فی : اولاقف ایی نیسمخب دوهب مکئربت » :راصتآلل

 . (؟ نوقحتستو نوفلحتأ »

 در نأ ملعف مهيلع ىعدملا ىلع اهلعج نأ دعب نيعدملا ىلع نايألا لعج ةَ هللا لوسر اذهف

 ليبس ىلع كلذ لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل « مصخل هيف ليلد ال هنأ : باوجلاو « زئاج نيميلا

 ‹ هيلع ىعدملا عنتي نأ دعب الإ يعدملا ىلع درت ال فلاخملا دنع نيميلا نأ ليلدب « مهيلع راكنإلا

 مالكلا نأ ىلع لدف « مهنايأب ىضرن ال : راصنألا تلاق اغإو « نيميلا نم اوعنتي مل دوهيلاو

 . راكنإلا هجو ىلع جرخ

 ( قلطملا كلملا يف ديلا بحاص ةنيب لبقت الو ) :م-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 . [ ۳٦۰۸ ] ملسم هاور (1)

Yo 



 ‹« ديلاب اهداضتعال ديلا يذ ةنيبب يضقيو :- هللا همحر- ىعفاشلا لاقو « ىلوأ جراخلا ةنيبو

 نأ: الو .ريبدتلاو ءاليتسالاو قاتعإلا عم كلملا ىوعدو حاكنلاو جاتنلاك راصو روهظلا یوقشیف

 ًاراهظإ وأ اًتابثإ رثكأ جراخلا ةنيب

 لقي ملو «يكلم اذه » لوقي نأب « ببسلل ضرعتي نأ ريغ نم كلملا يعدي نأ قلطملاب دارأو :ش

 يفنلاب ال تافصلا نود تاذلا ضرعتي ام قلطملا نأل « كلذ وحنو ثرإلاؤ ءارشلا ببسب هكلم

 نعو « رركتي ال ببسبو «جاتنلا ىوعدب ديقملا كلم ا نع ازارتحا هب ديق كلذلف « تابإلاب الو
 امهدحأ خيراتو نينثا نم ءارشلا ايعدا اذام نعو «؟ ضباق امهدحأو دحاو نم كلم ا ايعدا اذام

 . عامجإلاب ديلا يذ ةنيب لبقت ةروصلا هذه نإف « ؟قبسأ

 : تلق . ؟هيلع ىعدم وهو ديلا يذ ةنيب تلبق ثيح ةمسقلا ىضتقم ضقتنا امأ : تلق نإف

 كلت نم وهف ‹ خيرأتلا قبسو ‹« ضبقلاو « جاتنلا ةدايز نم ىعدا ام ثيح نم اهلوبق نأل « معن

 . يعدملل ةنيبلاو ‹ هيلع ىعدم ةهحلا

 نيميلا نأل ءال : تلق ‹ هيلع ىعدم كاذ ذإ هنوكل نيميلا جراخلا ىلع بجت لهف : تلق نإف

 يف ديلا يذو جراخلا ةنيب تضراعت اذإو « زجعي ملانهاهو « ةنيبلا نع يعدملا زجع دنع بجت اغإ

 . ايعدم ديلا وذ امهب ريصي ةدايز مدعل ىلوأ جراخلا ةنيبف قلطملا كلم

 (ديلا يذ ةنيبب يضقي :- هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م ةنيب اماقأ نإ :ش ( ىلوا جراخلا ةنيبو ) :م

 دمحأ لوقو ء-هللا همحر- دمحأ باحصأ نم هنم ىضاقلاو-هللا همحر- كلام لاق هبو :ش

 ٠ انلوقك-هللا همحر-

 ( روهظلا ىوقتيف ) :م كلملا ليلد ديلا ذإ « ديلاب ةنيبلا ةيوقتل يأ :ش ( ديلاب اهداضتعال ) :م :

 ( حاكنلاك ) :م ةنيب ءاضقلاب ديلا يذ مكح راصو يأ :ش ( راصو ) :م اتابثإ رثكأ جراخلا ةنيب نأل :ش

 نأب :ش ( جاتنلاو ) :م عامجإلاب ديلا بحاصل يضقي امهدحأ دي يف يهو ةأرما حاكن ىعدا نأب :ش

 . ديلا بحاصل يضقي امهدحأ دي يف يهو ةباد جاتن ىلع ةنيب اماقأ

 هقتعأو هدبع هنأ ةنيب ماقآو لجر دي يف ادع ىعدا نأب :ش ( قاتعإلا عم كلما ىوعدو ) :م

 هتمأ اهنآ ىعدا نأب :ش ( ءاليتسالاو ) :م «ىلوأ ديلا يذ ةنيبف هكليي وهو هقتعأ هنأ ةنيب ديلا وذ ماقأو

 :ش ( اتابثإ رثكأ جراخلا ةنيب نأ: انلو ءريبدتلاو ) :م «ىلوأ ديلا يذ ةنيبف امهدحأ دي يف يهو اهدلوتسا

 لك نم كلملا تبت ال ديلا يذ ةنيبو « هجو لك يف ىلوأ ديلا يذ ةنيبف هربدمو هدبع هنأ ايعدا نأب

 فرصت اهيف فرصتي ناسنإ دي يف اتيع ىأر ول اذهلو « كلم ا ليلد ديلا نأل « هجو نم لب « هجو

 ناك ام رهظت هتنيب نإف « عقاولا يف ينعي :ش ( ًاراهظإ وا ) :م هل كلم اب دهشي نأ ىأر نمل زاج كالم
 . عقاولا يف اتباث

 او



 ال ديلا نأل جاتنلا فالخب كلملا قلطم ليلد ديلا ذإ ديلا يذ ةنيبب هتبشي ال ديلا هتتبثأ ام ردق نأل؛

 نع هيلع ىعدملا لكن اذإو لاق. اهب تباشلا ءالولا ىلعو « هيتخأو قاتعإلا ىلع اذكو« هيلع لدن

 لب هب يضقي ال :- هللا همحر - يعفاشلا لاقو « هيلع ىعدا ام همزلأو لوكنلاب هيلع ىضق نيميلا

 هب يضقي فلح اذإف « يعدملا ىلع نيميلا دري

 الثل تبثت ال هتنيبف :ش ( كلملا قلطم ليلد ديلا ذإ « ديلا يذ ةنيبب هتبثي ال ديلا هتتبثأ ام ردق نأل ) :م

 نم « اتابثإ رثكأ وهامو « هرهظتو كلملا تبعت اهنإف جراحلا ةنيب فالخب لصاحلا ليصحت مزلي

 ديلا وذ هتبثأ ام ليزت جراخلا ةنيب : ليق نإف ء هيف هلجأل تانيبلا تعرش ام رفوتل ىلوأ وهف تانيبلا

 اهسقنب ةبجوم تسيل اهنأب بيجأ «لصاحلا ليصحت مزي الو  كلملا ديفت ديلا يذ ةنيبف كلملا نم

 اثاث كلملا نوكي هلبقف « اهب ءاضقلا لاصتا دنع ةبجوم ريصت انإو « ديلاب تبث ام ليزي ىتح

 سيسأتلاو تباث كلمل ةدكؤم لب ةتبثم ةنيب نوكي الف « روصتي ال تباثلا تابثإو « هيلع ىعدملل

 . ديكأتلا نم ىلوأ

 دحاو لك ناكف « ةدكؤم ال ةتبثم ةنيبلا تناكف :ش ( هيلع لدت ال ديلا نأل « جاتنلا فالخب ) :م

 ال ديلا اذكو ىأ :ش ( هيتخأو قاتعإلا ىلع اذكو ) :م ءديلاب امهادحإ حج رتف تابثوال نيتنيبلا نم

 تحجرت مث ديلا يذو « جراخلا ةنيب هضراعتف داليتسالاو ريبدتلا امهو « قاتعإلا يتخأ ىلع لدت

 نيتنيبلا نأ : هانعمو ريبدتلاو داليتسالاو قاتعإلاب يأ :ش ( اهب تباثلا ءالولا ىلعو ) :م ديلا يذ ةنيب

 يف ايوتسا امهو « امهقداصتب دبعلل لصاح قتعلاذإ « ءالولا ىلع نالدي هيتخأو قاتعإلا يف

 ءاًيمذ وأ اًملسم جراخلا نوكي نأ نيب باوجلا يوتسي مث « هدي مكحب ديلا بحاص حجرتو كلذ

 . ناك لام يآ كلذك هب يعدملاو كلذك هيلع ىعدملاو الجر وأ ةأرما وأ ارح وأ ادبع وأ

 هيلع يضق نيميلا نع هيلع ىعدملا لكن اذإو ) :م:-هللا همحر- يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 مزلآ يأ :ش ( هيلع ىعدا ام همزلاو ) :م لوكنلاب هيلع ىعدملا ىلع يضاقلا ىضق يأ :ش ( لوكنلاب

 همحر -يعفاشلا لاقو ) :م «همزلو :خسنلا ضعب يفو ‹ يعدملا هيلع ىعدا اب هيلع ىعدملا يضاقلا

 اذإ يأ :ش ( هب يضقي فلح اذإف « يعدملا ىلع نيميلا درت لب ) :م لوكنلاب يأ :ش ( هب يضقي - هللا

 . هيعدي اب هل يضقي يعدملا فلح

 تبثي ىتح هاوعد درجمب هل فلحي مل هاوعد لجر ىلع ىعدا اذإو : ةيكلاملل ؟عيرفتلا» يفو

 هيلع مكحي مل نيمبلا نع لكن نإف ؛ ئربو هيلع ىعدلا فلح كلذ تبث اذإف ‹ ةطلخ امهنيب نأ

 مل ناف ‹ همصخ لوکنو هنیمیب هاعدا ام ی قحتساو هاعدا ام ىلع يعدملا فلحو « لوكنلادرجمب

 . یهتنا ۰ءيشب هل مکحی مل فلحی

 رقي وأ «أربيف فلحي ىتح ادبأ هتسبح هيلع ىعدملا لكن اذإ : لاق هنأ دمحأ نع يورو

۷ 



 ةجح بصتني الف لاحلا هابتشاو ةقداصلا نع عفرتلاو ةبذاكلا نيميلا نع عروتلا لمتحي لوكنلا نأل

 ‹ أرقم وأ ذاب هنوک ىلع لد لوکنلا نا :انلو. هيلإ راصيف روهظلا ليلد يعدملا نييو لامتحالا عم

 الو ‹ بناجلا اذه حجرتف هسفن نع ررضلل اًعفدو بجاولل ةماقإ نيميلا ىلع مدقأل كلذ الول ذإ

 نيميلا كيلع ضرعأ ينإ هل لوقي نأ يضاقلل يغبنيو: لاق . هانمدق ال يعدملا ىلع نيميلا درل هجو

 عضوم وه ذإ « مكحلاب همالعإل راذنإلا اذهو « هاعدا اب كيلع تيضق الإو تفلح نإف « اًئالث
 «ءافخلا

 نيميلا نع عروتلا لمتحي لوكنلا نأل ) :م «يروثلا ديعس نب نايفس لاق انلوقبو « هيلع مكحيف

 نأ لمتحيو ينعي :ش ( لاحلا هابتشاو ) :م ةقداصلا نيميلا نع ىأ :ش ( ةقداصلا نع عفرتلاو ةبذاكلا

 الف ) :م ‹ عنتميف بذاك وأ « فلحيف راكنإلا يف قداصأ يردي ال « هيلع ةهبتشم لاحلا نوكي

 تناك ال :ش ( روهظلا ليلد يعدملا نييو « لامتحالا عم ةجح ) :م هيلع يعدم ا نيي يأ :ش ( بصتني

 راصيف) :م كلذك ناك اذإف ‹ يعدملل ادهاش رهاظلا راص هلوكنبو « هل ركنيو « هيلع يعدملا نيمي

 . يعدملا ىلإ يآ :ش ( هيلإ
 لوكنلا ناك يأ :ش (لذاب هنوک ىلع لد ) :م هيلع یعدملا لوکن يأ :ش ( لوکنلا نآ :انلو ) :م

 :م امهبهذم وه امك ارارقإ ناك يأ :ش ( ارقم وأ ) :م «-هللا همحر- ةفينح يبأ بهذم وه امك الذب

 :ش (بجاولل ةماقإ ةقداصلا نيميلا ىلع مدقأل ) :م رارقإ وأ لذب نيميلا نأ الول يأ :ش ( كلذ الول ذإ)

 اعفدو ) :م بوجولل «ىلع» ةملكو « ركنأ نم ىلع نيميلاو ١ ايب هلوقل « هيلع ةبجاو نيميلا نأل

 ًالذاب لكانلا نوك بناج يأ :ش ( بناجلا اذه حجرتف ) :م لاملا لذب وهو :ش ( هسفن نع ررضلل

 . كلذ وحن وأ « اعروتم هنوك وهو « لمتحملا هجولا ىلع ارقمو

 ةالصلا هيلع هلوق ىلإ ةراشإ :ش (هانمدق امل يعدملا ىلع نيميلا درل هجو الو ) :م

 ديؤم انبهذم : «رارسألا»و ؛طوسبملا» يفو «« ركنأ نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا» : مالسلاو

 يضر - ةباحصلا عامجإ نوكي فيك : ليق نإف « كلذ ىلع - مهنع هللا يضر - ةباحصلا عامجإب

 . ؟ ركنملا لوكن دعب يعدملا فلح هنأ - هنع هللا يضر - يلع نع يور دقو - مهنع هللا

 : لاقف يعدملا ىلإ نيميلا در هنم بلط ركنملا يف - هنع هللا يضر - يلع نع يورو : تلق

 «نولاق : يلع هل لاقف «-هنع هللا يضر - يلع يدي نيب لوکنلاب یضقو « لیبس ةيلع كل سيل

 تبصأ : يأ « مورلا ةغلب

 ىعدملل يأ :ش ( هل لوقي نآ يضاقلل يغبنيو ) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 :م يعدملا يأ :ش ( هاعدا اب كيلع تيضقف الإو تفلح ناق « الث نيميلا كيلع ضرعأ ينإ ) :م هيلع

 هنأل ء ءافخلا عضوم لوكنلاب مكحلا يأ :ش (ءافخلا عضوم وهذإ « مكحلاب همالعإل راذنإلا اذهو)

۳۲۸ 



 ةدايزل فاصخلا هركذ راركتلا اذهو لوكنلاب هيلع ىضق تارم ثالث هيلع ضرعلا ررك اذإف :لاق

 ال زاج ةرم ضرعلا دعب لوكنلاب ىضقق ول هنإ بهذملا امو « رذعلا ءالبإ يف ةغلابملاو طايتحالا
 نوکی دقو - فلحا ال - هلوقک ایقیقح نوکی دق لوکنلا مث ‹ یلوأ لوألاو ‹ حیحصلا وه هانمدق

 . حيحصلا وه سرخ وأ شرط نم هب ةفآ ال هنأ ملع اذإ لوألا مكح همکحو « تكسي ناب ایمکح

 . لوكنلا همزلي ام هيلع سبتلي نأ زوجيف كلذ ىلع صنلا ةلالد مدعلو « هيف دهتجم

 ( فاصخلا هركذ راركتلا اذهو ‹ لوكنلاب هيلع ىضق تارم ثالث هيلع ضرعلا ررك اذإف :لاق ) :م

 هركذ امنإو « زاج ة رم لوكنلاب ىضق اذإ لب « لصألا يف هركذ ام ىلع طرشب سيل راركتلا نأل :ش

 ةثالث دترملا لاهمإك راصف :ش ( رذعلا ءالبإ يف ةغلابملاو طايتحالا ةدايزل ) :م-هللا همحر- فاصخلا

 ذإ ركذ ام ىلإ ةراشإ :ش ( هانمدق امل زاج ةرم ضرعلا دعب لوكنلاب ىضق ول هنإف بهذمل ا امأو ) :م مايآ

 . - هللا مهمحر - لمكألاو «يكاكلاو «يزارتألا هلاق اذك « رقم وأ ًالذاب هنوك ىلع لد لوكنلا

 هتماقإ نيميلا ىلع مدقأل ابذاك هنوك الول هنأ ينعي :ش ( انمدق امل) :م : هلوق : ةعيرشلا جات لاقو

 هنإف فاصخلا لوق نع زارتحا : -هللا همحر- يزارتألا لاق :ش ( حيحصلا وه ) :م باوجلل

 وهاذهو ذفني ال ةدحاو ةرم لوكنلاب ىضق ول - ليق امع زارتحا : لمكألا لاقو « راركتلا طرتشي

 لتق نإف « دترملل لاهمإلا يف امك « ىلوأ فاصخلا هركذ ام يأ :ش ( ىلوأ لوألاو ) :م ءهجرألا

 . زاج لاهمإ الب

 دمحمو فسوي يبأ نع يورملا يف مزال ضرعلا يف ثالشلاب ريدقتلاو : «يفاكلا» يفو

 كلام لاق هبو «طايتحالل هنأ ىلع - عيمجلا هللا محر - روهمجلاو دمحأ لاق هبو «-هللا همحر-

 ناب ایمکح نوکی دقو ‹ فلحا ال :هلوقک اًيقیقح نوی دق لوکنلا مث ) :م «-هللا همحر- يعفاشلاو

 ةفآ ال هنأ ملع اذإ) :م ةثالثلا لاق هبو :ش ( لوألا مكح ) :م توكسلا مكح يأ :ش ( همکحو تکسی

 وهو « اًشورطأ راص يأ « ملع باب نم « اًشرط شرطي نم ءارلا حتفب :ش ( شرط نم هب
 مالكلا عنمت ناسللاب ةفآ وهو < ءارلا حتفب :ش ( سرخ وأ ) :م ممصلا نم نوهآ شرطلاو «مصألا

 ضرع دعب هيلع ىعدملا تكس اذإ اميف تاياورلا فالتخا ىلإ هب راشأ :ش ( حيحصلا وه ) :م ًالصأ

 . فلحأ ال - لقي ملو هيلع نيميلا

 اذإف؟ شرط وأ سرخ هب له : ىضاقلا لأس هيلع ىعدملا تكس اذإ : انباحصأ ضعب لاقف

 وه لوألاو « بيجي یتح سبحی : لاق نم مهنمو «هیلع یضقو ءًالکان هلعج ءال : اولاق
 ناك يضاقلا ريغ دنع فالحتسا ناك ول :( لوصفلا» يفو « «عطقألا حرش» يف اذك « حيحصلا

 . اهل ةعطاق يضاقلا دنع نيميلاو ء ةموصخلل ةعطاق نيي ربتعملا نأل « هاوعد ىلع يعدملا

 ‹ هاوعد لطبت ال ةلطاب هاوعدف : لاق وأ « ءيرب انأف هيلع ىعدملا فلح نإ : يعدملا لاق ولو

۳4 



 فلحتسي الو «- هللا همحر - ةفينح ييآ دنع ركنملا فلحتسي مل اًحاكن ىوعدلا تناك اذإو : لاق

 دودحلاو ءالولاو بسنلاو داليتسالاو قرلاو ءاليإلا يف ءيفلاو ةعجرلاو حاكنلا يف هدنع

 «ناعللاو

 عمسي ال فلسلا نم ةاضقلا ضعب : (طوسبملا» يفو « هتنيب لبقت مصخلا نيب دعب ةنيب ماقأ ول ىتح

 هنإف « - هنع هللا يضر -رمع لوقب هيف ذخأن اغإو « كلذب ذخآن انسلو « مصخلا نيب دعب ةنيبلا

 . ةثالثلا تلاق هبو ‹ هيلع ىعدملا فلح دعب يعدملا ةنيب لوبق زوج

 يف اهعمج يكل ءيش لك ىلع يضاقلا هفلحي ال ةقرفتم يعاود ىعدا ول : «لزاونلا» يفو

 هللاب « هدحو هللاب فلحي اذه دي يف تلصو ةكرتلا يف اتيد ىعدا ول : (ةمتتلا» يفو « ةدحاو نوي

 لوصولا ىلع نينيي فلحي :ليقو « هيبأ ىلع اتيد هل نأ ملعيالو ةكرتلا نم ءيش هيلإ لصو ام
 ةماقإدعب يعدملا نأ :اوعمجأو « خياشملا ةماع لاق هبو « ملعلا ىلع نيدلا ىلعو « تاتبلا ىلع

 . فالخ هيف ملعي الو مصخل ا عدي مل نإو « هأربأ الو هافوتسا ام هنآ فلحي ةنيبلا

 ركنملا فلحتسي مل اًحاكن ىوعدلا تناك نإو ):م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ‹ سكعلابو ةأرملا تركنأو اهجوزت هنأ ةأرما ىلع لجر ىعدا :ش ( - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع

 . هدنع هيف فالحتسا الف

 ناك ءاوس :ش ( حاكنلا يف ) :م-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع فلحتسي الو ) :م
 دعب جوزلا ىعدا نأب« ةعجرلا يف اًضيآ فلحتسي الو يأ :ش ( ةعجرلاو ) :م «ةأرملا وأ ايعدم لجرلا

 ءيفلاو ) :م« دحجي وهو كلذك يه تعدا وأ دحجت يهو « ةدعلا يف اعجار ناك هنأ ةدعلا ءاضقنا

 هنآ ءاليإلا هذه يضم دعب ىعدا نآب « ًاضيأ ءاليإلا يف ءيفلا يف فلحتسي الو يأ :ش ( ءاليإلا يف

 الو يأ :ش ( قرلاو ) :م دحجي وهو كلذك ةآرملا تعدا وأ « دحجت يهو ةدملا يفاهيلإ ءاف

 :م «بسنلا لوهجم ىعدا وأ هدبع هنأ بسنلا لوهجم ىلع ىعدا نأب قرلا يف اًضيأ فلحتسي

 سكعلا روصتيالو « ىلوملا ركنأو هنم تدلو اهنأ اهالوم ىلع ةمألا تعدا نأب :ش ( ءاليتسالاو)

 . هرارقإب تبثي داليتسالا نأل « اهيلع هلبق نم

 هنأ بسنلا فورعم ىلع ىعدا نأب اًضيأ ءالولا يف فلحتسي الو يأ :ش ( بسنلاو ) :م

 ىلع دلاولا ىعدا نأب « بسنلا يف اًضيأ فلحتسي الو يأ :ش ( ءالولاو ) :م سكعلاب وأ هقتعم

 . امهيف ًاضيأ فلحتسي الو يأ :ش ( ناعللاو دودحلاو ) :م رخآلا ركنأو دلولا

 فلحتسي ال ركني وهو فذق دح كيلع يل :رخآل لجر لاق نأب دحلا يف ىوعدلا امأ

 تينز نإ :لاقو ءانزلاب دبع قتع قلع نآب اًقح نمضت اذإ الإ ‹« تاهبشلاب اردني هنأل «عامجإلاب

 قتعلا تبث لكن اذإ ىتح ىلوملا فلحتسي هيلع هل ةنيب الو « تينز ينأ : دبعلا ىعداو « رح تنأف
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 . ناعللاو دودحلا يف الإ هلك كلذ يف فلحتسي :- هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ لاقو

 ىعدا ول هنأل ؛یلوملا رکنآو هنم ينبا اذهو يالومل دلو مأ انآ :ةيراجلا لوقن نأ :داليتسالا ةروصو

 ىلع لدي هنأل ‹ رارقإ لوكنلا نأ امهل « اهراكنإ ىلإ تفتلي الو « هرارقإب داليتسالا تبث ىلوملا

 ‹ بجاولل ةماقإ ةقداصلا نيميلا ىلع مدقأل كلذ الول ذإ هانمدق ام ىلع راكنإلا يف اًبذاك هنوك

 . هنع الدب وأ ارارقإ ناکف

 . « يضاقلا بدأ » يف ديهشلا ردصلا هركذ اذك « انزلا نود

 يف فلحتسي هنإ اولاق دقو :( فالحتسالا باتك حرش» يف-هللا همحر- يرودقلا لاقو

 وبآ لاق : ًضيأ هيف يرودقلا لاقو « ءاربإلاو وفعلا هيف حصي اذهو « لاومألا مكح يف هنأل ريزعتلا

 ناك نإو لاملا يف يضاقلا فلحتسا لام قاقحتسا ءايشألا هذهب قلعت اذإو : -هللا همحر- ةفينح

 . ةقفنلاو بسنلا ىعدا اذإ لجرلاو ءرهملاو حاكنلا تعدا اذإ ةأرملاك هببس يف فلحتسي ال

 ركنأو ناعللا بجوي اًقذق اهفذق هنأ اهجوز ىلع ةأرلا تعدا نأب نعللا يف ىوعدلا امأ

 . دحلا ىنعم يف هنإف ‹ عامجإلاب فلحتسي ال جوزلا

 ( ناعللاو دودحلا يف الإ هلك كلذ يف فلحتسي: - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ لاقو ) :م

 نكل «-هللا همحر- يعفاشلا لاق امهلوقبو » انركذ امك عامجٍإلاب امهيف فلحتسي الف :ش

 . ةصلاخلا دودحلا يف يرجي الو ‹ صاصقلاو فذقلا دح يف يرجي : هدنع

 ‹ نيدهاشب الإ تبثي ال اميف الإ فلاحتلا يرجي ال :- هللا امهمحر - دمحأو كلام لاقو
 :م قاتعلاو ‹ قالطلاو فذقلا دحو صاصقلا يف يرجي : ةياور يف-هللا همحر- دمحأ نعو

 ىلوملا ىعدا ول هنأل ؛ىلوملا ركنأو « هنم ينبا اذهو يالوم دلو مأ انأ: ةيراجلا لوقت نأ: داليتسالا ةروصو)

 يقابلا يف نأل طقف داليتسالا ةروص ركذ اغإو « :ش ( اهراكنإ ىلإ تفتلي الو « هرارقإب داليتسالا تبث
 يأ :ش (امهل) :م هيف مالكلا رم دقو ءةروصلا هذه ىوس نيبناجلا يف ىوعدلا هيف عزانتلا ةروص نم

 ( راكنإلا يف اًبذاك هنوك ىلع لدي هنأل رارقإ لوكنلا نأ ) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأل

 اعفدو (بجاولل ةماقإ نيميلا ىلع مدقال كلذ الول ذإ ): هلوق ينعي :ش ( هانمدق ام ىلع ) :م قباسلا :ش

 . هسفن نع ررضلل

 ( هنع ) :م اًفلخ يأ « ةلمهملا لادلا حتفب :ش ( الدب وأ (رارقإ ) :م لوكنلا يأ :ش ( ناكف ) :م

 . امهدنع رارقإ لوكنلا نوك ىلع درت « هبش نع باوج ةقيقحلا يفاذهو «رارقإلا نع يأ :ش
 فصنلا يف همصاخف ابيع هب دجو مث « يناثلا فصنلا ىرتشا مث دبع فصن ىرتشا ول ام :اهدحأ

 كلت يف رقأ ولامك « ىلوألا ةرملا يف هلوكنب فصلا همزل رارقإ لوكنلا ناك ولو « لكنف لوألا

 عطقل هنع اًقلخ رارقإلا ماقم لعجي نكلو « هسفن يف رارقإب سيل لوكنلا نأب : بيجأو « ةرملا
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 يف ناعللاو « تاهبشلاب ئردنت دودحلاو ‹ ةهبش هيف رارقإ هنكل ءايشألا هذه يف يرجي رارقإلاو
 لوصحل ةبجاو نيميلا ىقبي ال هعم نأل لذب هنآ - یلاعت هللا همحر - ةفينح يبألو «دحلا ىنعم

 ‹ ءايشألا هذه يف يرجي ال لذبلاو «راكنإلا يف بذاك ريصي ال يك ىلوأ الذاب هلازنإو دوصقملا

 ةرملا يف رارقإلاك ناكف ‹ ةموصخل ا عفد ىلإ ةجاحلا ردقب رارقإلا ماقم لوكنلا موقيف « ةموصخلا

 . ةيناثلا يف ال ىلوألا

 لعج ولو «لكوملا مزلي هنإف لكنف عيبملا يف بيع هيلع ىعدا اذإ عيبلاب ليكولا : ةيناثلا ةهبشلا

 ‹ عيبلا ببسب همزل رمأ وهف رارقإلا ناك نإو هنأب : بيجأو « هب رارقإلا يف امك ليكولا مزلل رارقإ
 هنإف «رارقإلا رايتخاب همزل ءيش وهف رقأ اذإ امأ « هصالح هيلعف هلخدأ لكوملا رمأ رايتخا ال ثيحب

 . لكوملا ىلع هب عجري الو « نامضلا همزليف لوكنلا وأ توكسلاب ىوعدلا ةدهع نع يضقني ناك

 لكنف نالف ىلع ًالام هل لوفكملا ىعداف « نالف ىلع بجو اب لفك اذإ ام يه : ةثلاثلا ةهبشلا

 ‹ رقأ ول امك ليفكلا ىلع هب يضقل اًرارقإ لوكنملا ناك ولو « ليفكلا ىلع لاملاب ىضقت ال نالف
 عطق يف رارقإلا ىلع لدي لوكنلا نإ: نالوقي - هللا امهمحر - ادمحمو فسوي ابأ نأ :بيجأو

 اذك « رارقإإلا فالخب لوكنلا سفنب ىعدملا تبثي ال اذهلو « ةقيقح رارقإ نوكي هنأل « ةموصحلا

 ۰ . هريغو ؟طوسبملا» يف

 ( ءايشألا هذه يف يرجي رارقإلاو ) :م٤ ةيلامجإ ضرفت هيلعو هلوقب ةهبشلا هذه لمكألا ركذو
 نآ يغبني ارارقإ لوكنلا ناك ول » لوقي نم باوج اذه :ش ( ةهبش هيف رارقإ هنكل ) :م ةروكذملا :ش

 ىنعم يف ناعللاو ‹ تاهبشلاب ئردنت دودحلاو ) :م « ةهبش هيف رارقإ هنإف : هلوقب باجأف ء« دحلا بجي
 رم دقو « ةأرملا قح يف انزلا دح ماقم مئاقو « جوزلا قح يف فذقلا ماقم مئاق هنأل :ش ( دحلا

 . ناعللا يف كلذ

 هذهو ةحابإو :ش ( لذب ) :م لوكنلا نأ يأ :ش ( هنأ :- ىلاعت هللا همحر - ةفينح يبألو ) :م

 اهيلعو سفنلا يف صاصقلاك « لوكنلاب اهيف ىضقي الف « ةحابإلار لذبلا اهيف يرجي ال قوقحلا
 ىقبت الو :ش ( دوصقملا لوصحل ةبجاو نيميلا ىقبي ال ) :م لذبلا عم يأ :ش ( هعم نأل ) :م لاومألا

 :م ابذ نوکی نآ لمتحی هنکل الدب ناک نإو لوکنلا نآ : انه اه مالکلا قيقحتو « ةدئاف نيميلل

 قباسلا :ش ( راكنإلا يف ابذاك ريصي ال يك ) :م حالصلا ىلع هلاحل المح :ش ( ىلوأ ًالذاب هلازنإو)

 . الذب لعجف بذكلا مكنيب نظي الف ًالوأ ركنأ ناك هنأل

 اذإف « اهيف فلحتسي ال يتلا ةروكذملا ءايشألا يآ :ش ( ءايشألا هذه يف يرجي ال لذبلاو ) :م

 هيلإ تعفدف ينيوؤي لجرلا اذهو رح انآ :ًالثم لاق اذإ هنإف « لوكنلاب اهيف يضقي ال كلذك ناك ٠

 تسل انآ : تلاق وأ «يبسن يعدي نأ بحأ نكلو « نالف نبا انآ :لاق وأ « ينقرتسي نأ يسفن
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 هكلميف ةموصحخلا عفدل لذب اذه نأ الإ « فلحتسي الف لوكنلاب ءاضقلا فالحتسالا ةدئافو

 ام وهو يعدملا معز ىلع ءانب نيدلا يف هتحصو « ةريسيلا ةفايضلا ةلزنمب نوذآملا دبعلاو « بناكما

 نإف ‹ قراسلا فلحتسيو :لاق . نيه لاملا رمأو ‹ عنملا كرت انهه هانعم لذبلاو ‹ هسفنل اًقح هضبقي

 عطقب ملو نمض لكن

 ءاضقلا فالحتسالا ةدئافو ) :م ‹«حصي ال كاسمإللا هل تحبأو يسفن هيلإ تعفد نكل « هتأرماب

 ‹ لوكنلاب ءاضقلا ةدئاف نأل « فالحتسالا ةدئاف تافو يرجي ال اهيف لذبلا نأ ينعي :ش ( لوكنلاب

 . يرجيال اهیف لذبلاو لذب لوکنلاو

 باوج اذه :ش ( ةموصخلا عفدل لذب اذه نأ الإ ) :م ةدئافلا مدعل اهيف :ش ( فلحتسي الف ) :م

 ال امهنأل نوذأملاو بتاكملا هكليب ال نأ يغبني الدب ناك ول لوكنلا نإ : لاقي نأ وهو ردقم لاؤس نع

 ةفايضلا ةلزنمب ) :م لمتحي هل :ش ( نوذأملا دبعلاو بتاكملا هكلميف ) :م : هلوقب باجأف « لذبلا نوكليي

 نإو « يعدملا قح يف ةموصخلا عفد نم هيف ام رابتعاب هاكلم امهنأ : باوجلا ريدقتو :ش ( ةريسيلا

 يأ :ش ( نيدلا يف هتحصو ) :م «ةراجتلا عباوت نم اهنأل امهنم ةفايضلاك هدارفناب هنأ كلي ال ناك

 لاقي نأب هريرقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( يعاملا معز ىلع ءانب ) :م لوكنلاب ءاضقلا ةحص

 نيدلا نأل « هيف ققحتي ال لذبلا نأل « نيدلا يف لوكنلاب ءاضقلا حصي مل الدب لوكنلا ناك ول :

 . هيف يرجي ال لذبلاو « ةمذلا يف تباث فصو

 هفت اقح هضبقي ام وهو ) :م يعدل معز ىلع ءانب نيدلا يف لذبلا ةحص نأ : باوجلا ريرقتو

 لالا ةهج نمو ۽ شاقل ةهج نم نوکر امف نيالا يف حصي مل لذي ن اذه ريرقت :ش (

 ) :۲ :هلوق وهو يئافلا ناک نإو همعز یلع ءاتب سفت اق هغبقر هنآل عنام الف لرألا ناك ناف

 ( نيه لالا رمأو ) :م عنما كرتي نآ هل زاجو :سش ( عنلا كرت ) :م نيدلا يف يأ :ش ( انهم هاتعم لذبلاو

 نأب : باجأف« عنملل اكرت ةروكذملا ةعبسلاو « ءايشألا يف اًضيأ لعج الهف : لاقي امع باوج :ش

 ءايشألا يف حصي ملو « سانلا حلاصم الذم احابم لصألا يف قلخ هنأل «لهس يأ نيه لاملا رمآ

 . نيهب سيل اهرمأ نأل « ةعبسلا

 :ش ( قراسلا فلحتسيو ) :م :ريغصلا عماجلا» يف-هللا همحر- دمحم يآ :ش ( لاق ) :م

 ‹تاهبشلاب تبثي هنأل « لاملا اذه كيلع هل ام هللاب فلحتسي لالا هنم قورسملا دارم ناك اذإ ينعي

 . لوکنلاب تبث نآ زاجف

 حرش» يف - هللا همحر - يرودقلا لاقو « هيف فالخالو :ش ( عطقي ملو نمض لكن نإف ) :م

 انزلا يف ال «دودحلا نم ءيش فلحتسي ال : - هللا همحر - ةفينح وبأ لاق : «فالحتسالا باتك

 هنم قورسملا بلاط هنآ الإ « ركسلا الو« رمخلا برش الو « فذقلا يف الو ةقرسلا يفالو <
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 هيلع دهش اذإ امك راصف هب تبثي الو عطقلاو ‹ لوكنملا هيف لمعيو نامضلا نائيش هلعفب طونملا نأل
 نمض لكن نإف جوزلا فلحتسا « لوخدلا لبق اًقالط ةأرملا تعدا اذإو : لاق .ناتآرماو لجر

 ناك اذإ اميسال ‹ مهدنع قالطلا يف يرجي فالحتسالا نأل « اًعيمج مهلوق يف رهملا فصن

 لالا تبثي مث « لام لا ىوعد كلذ نأل قادصلا يه تعدا اذإ حاكنلا يف اذكو ‹ لاملا وهو دوصقملا

 طيقللا يف رجحلاو « ثرإلاك !ةح ىعدا اذإ « بسنلا يف اذكو « حاكنلا تبثي الو هلوكنب

 ش ( هلعفب طونملا نأل ) :م «٠ عطقي ملو لام لا هنمض نيميلا نع لكن نإف « فلحتسا « لاما نامض

 ) :م لاملا نامض يأ :ش (نامضلا) :م :امهدحأ :ش ( ناثيش ) :م قراسلا لعفب قلعتملا نأل يأ

 ) :م ‹«ةهبش هيف اهب تبثي تبشيو « لذبلا هيف يرجي هنأل لوكنلاب تبثي تبثي ينعي :ش ( لوكنملا هيف لمعيو

 .. مطقلا : يناثلاو :ش ( عطقلاو

 ال هنأل « لوكنلاب لذبلا يرجي ال هنأل لوكنلاب عطقلا تبشي الو يآ :ش ( هب تبشي الو ) :م

 اذإامک ) :م اذه مکح :ش (راصف ) :مرارقأإللا ةهبش هيف اب تبثي تبثي الو « دودحلا يف لذبلا يرجي

 . عطقلا تبثي الف لاملا تبثي تبثي ثيح :ش ( نانأرمأو لجر ) :م ةقرسلا ىلع يأ :ش ( هيلع دهش

 اقالط ةأرما تعدا اذإو ) :م :اريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 نأ مهملعي ىتح لوخدلا قالط لبق قالطلا يف ةلأسملا ةروص نييعت ةدئافو :ش ( لوخدلا لبق

 - يكاكلا هلاق ٬ اذه هنودب وأ نمض يف رهملا ىوعد ناك ءاوس هفصن وأ رهملا لك يف ىوعدلا

 . - هللا همحر

 ) :م كلذب ديقتلا مهوت هيف سيلو ‹ كلذ نع ينغي قالطلا نأل ‹ رظن هيف : لمكألا لاقو

 قالطلا يف يرجي فالحتسالا نال ؛ اًعيمج مهلوق يف رهملا فصن نمض لكن نإف «جوزلا فلحتسا

 اذإ فالحتسالا يرجي اذكو يأ :ش ( حاكنلا يف اذكو « لاملاوه دوصقملا ناك اذإ اميس ال « مهدنع

 م ا یعد تف نا ٠ قادما يم تعدل اغ م دق یتمم ریو م کا يف ا رد اک

 . حاكنلا يف :ش ( حاكنلا تبي الو هلوكنب لاما تبثي

 . ؟تاهبشلاب تبثي هنأل اضيآ حاكنلا تبثي نأ بجو : تلق نإف

 .انركذ امك هيف يرجي ال لذبلا : تلق

 لجر یعدا نأب :ش ( ثرإلاک اًقح یعدا اذإ بسنلا يف ) :م فلحتسي اذکو يآ :ش (اذکو ) :م

 نم بلط وأ « هيلع ىعدملا دي يف الام كرتو امهوبأ تام « هيلع يعدملا خأ هنأ رخآ لجر ىلع

 ئرب فلح نإف « بسنلا ىلع فلحتسي هنإف ةوخألا ببسب هيلع ىعدملا ىلع ةقفنلا ضرف يضاقلا
 ىعدا اذإاذكو يأ :ش ( طيقللا يف رجحلاو ) :م بسللا نود ةقفنلاو لاملاب ىضقي لكن نإو <

 دي رصق ديرت ةأرمإ هتوخإ تعداف ‹ طقتلم هدي يف هسفن نع ربعي ال يبص ناك نإ طيقللا يف رجحلا
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 درحملا بسنلا يف فلحتسي امنإو « قوقحلا هذه دوصقملا نأل ةبهلا يف عوجرلا عانتماو « ةقفنلاو

 يف نأل ؛ ةآرملا قح يف بألاو ‹ لجرلا قح يف نبالاو بألاك « هرارقإب تبثي ثي ناک اذإ ‹ امهدنع

 .امهقح يف جوزلاو ىلوم او ريغلا ىلع بسنلا ليمحت نبالا اهاوعد

 . بسنلا نود رجحلا اهل تبث « لكنف هفالحتسا تدارأو « اهتناضح قحا طقتلل

 ةوخألا هيلع ىعدملا ركنأف « نمز وهو ةوخإإلا ببسب ةقفنلا ىعدا نأب :ش ( ةقفنلاو ) :م

 ) :م بسنلاب ىضقي الو « ةقفنلاب ةنيبلاب يضقي لكن نإو ئرب فلح نإف « عامجإلاب فلحتسي
 نأ هتروص <« ةبهلا يف عوجرلا عانتمإ يف فلحتسي اذكو يأ « :ش ( ةبهلا يف عوجرلا عانتماو

 لكن نإف « فلحتسي بهاولاف « كل عوجر الف كوخأ انأ : هل بهوملا لاقف عوجرلا دارأ بهاولا

 . بسللا تبثي الو عوجرلا نم عانتمالا تبث

 روصلا يف دوصقملا نأل يأ «« عومجملا» ليلد اذه :ش ( قوقحلا هذه دوصقملا نأل ) :م

 ‹ ريغلا ىلع هل ليمحت هيف نأل « بسنلا تبثي الو لاملا تبثي لوكنلا دنعف « لام لا تابثإ ةروكذلا

 یوعدب نورقم وهامعًازارتحإ هب دیق :سش ( درجا بسنلا يف فلحتسي اغإو ) :م ٠ زوجي ال وهو

 امهمحر- دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع ) :م بسنلا تبثي الو لاملا تبثي هنإف « لاملا

 . رارقإ امهدنع لوكنللا نإف ‹ هيلع ىعدملا :ش ( هرارقإب تبثي تبثب ناك اذإ ):م۰- هللا

 :م نبالاو بألاب حصي هرارقإ نإف :ش ( لجرلا قح يف نبالاو بألاك ) :م : هلوق يف كلذ نايب

 اهرارقإ يف يأ :ش ( نبالا اهاوعد يف نأل ) :م اهوبأ هنا تعدا اذإ امك :ش ( ةآرملا قح يف بألاو )

 ‹ نيدلاولاب ةعبرأب ةآرملا رارقإ حصي هنأ : هلصاح « زوجي الف :ش ( ريغلا ىلع بسنلا ليمحت ) :م هب

 .انلق اط دلولاب حصي الو ‹ ىلوملاو جوزلاو

 ‹ همزلي اجب رقآ هنأل ‹ ىلوملاو ةجوزلاو « دلولاو « نيدلاولاب : ةسمخب حصي لجرلا رارقإو

 ( امهقح يف جوزلاو ىلوملاو ) :م مهاوس اجب هرارقإ حصي الو « ريغلا ىلع بسنلا ليمحت هيف سيلو
 لجرلا رارقإ نأل « اعيمج جوزلاو ىلوملاو : هلوقب قلعتم وهو « ةأرملاو لجرلا قح يف يأ :ش

 حصي جوزلاو ىلوملاب اعيمج ةآرملاو

 نأ بابلا اذه يف لصألا : «هطوسبم» يف - هللا همحر - هداز رهاوخ مالسإلا خيش لاقو

 هيلع هرارقإ حصي ال هب رقأ ول ثيحب ناك نإ « فلحتسي له ركنأ اذإ بسنلا هيلع ىعدلا
 لوكنلا لعجي ىتح « لوكنلا نيميلا ةدئاف نإف « ديفت ال نيميلا نأل « اًعيمج مهدنع فلحتساف

 هب رقآ ول ثیح هيلع یعدملا ناك نإ اًعیمج مهدنع فلحتسي ال هنإفرقأ ول هيلع یضقیف ارارقإو الدب
 - ةفينح يبأ دنع «فالتخالا ىلع ةلأسملاف «؟ كلذ ىلع فلحتسي له ركنأ اذإو « هب رقأ ام همزل

 فلح نإف «فلحتسي :- هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ دنعو «فلحتسي ال :- هللا همحر
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 نود اميف نيميلا نع لكن نإ مث « عامجإلاب فلحتسا هدحجف هريغ ىلع ًاصاصق یعدا نمو : لاق

 - ةفينح يبأ دنع اذهو رقي وأ فلحب ىتح سبح سفنلا يف لكن نإو ‹ صاصقلا همزلي سفنلا
 هب تبث الف ‹ امهدنع ةهبش هيف رارقإ لوكنلا نأل ءامهيف شرألا همزل :الاقو ء-هللا همحر
 رقأ اذإ امك « هيلع نم ةهج نم ىنعل صاصقلا عانتما ناك اذإ اًصوصخ لاما هب بجيو صاصقلا
 لاومألا كلسم اهب كلسي فارطألا نأ: - هللا همحر - ةفينح يبأالو ‹ دمعلا يعدي يلولاو اطخ اب

 اذهو «نامضلا بجي ال اهعطقف ‹ ىدي عطقأ : لاق ول هنإف «,سفنألا فالخب لذبلا اهيف يرجيف

 حابي ال هنآ الإ ‹ لذبلل لامعإ

 . بابلا لئاسم جرخي لصألا اذه ىلعف « ىوعدلا هتمزإ نميلا نع لكن نإو ىوعدلا نع ئرب

 ىلع ًاصاصق یعدا نمو ) :م : (هرصتخم» يف - هللا همحر - يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 همزل سفنلا نود اميف نيميلا نع لكن نإ مث ) :مهيف فالح الو :ش ( عامجإلاب فلحتسا هدحجف هريغ
 دعب - هللاامهمحر - كلامو يضاقلا لاق هبو « - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع :ش ( صاصقلا

 وأ فلحي ىتح سبح سفنلا يف لكن نإو ) :م« ةياور يف - هللا همحر - دمحآو « يعدملا فلح

 لوكنلاو « سفنلا نود اميف لوكنلا نم ركذ يذلا يأ :ش ( - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو « رقي

 . سفنلا يف

 :ش ( امهيف شرألا همزل ) :م :- هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ يأ :ش ( :الاقو ) :م

 « لوكنلا ىنعم يف مهفالتخا عرف فالتخالااذهو « اًعيمج فرطلاو سفنلا يف لالا همزلي يآ

 هنأل ‹ ةهبش هيف رارقإ ىضم يف امهدنعو « لذبلا ىنعم يف وه : - هللا همحر - ةفينح يبأ دنعف

 وأ « ةيلدبلا ةهبش يأ :ش (ةهبش هيف رارقإ لوكنلا نأل ):م : هلوق ىنعموهو «رارقإلاب حرصي مل

 لاملا هب بجيو صاصقلا هب تبثي الف امهدنع ) :م راكنإلا ةهبش هيف رارقإ لوكنلا نأل « رارقإلا ةهبش
 نم ةهج نم هعانتما ناك ول هنأل هب ديق :ش ( هيلع نم ةهج نم ىنعل صاصقلا عانتما ناك اذإ ًاصوصخ

 نيتآرما وأ الجر صاصقلا ىعدم ماقأ اذإ امك « اًضيأ لالا الو ٠ صاصقلا بجي ال صاصقلا هل

 هرئاظنو لالا بجي الف هلوق « صاصقلا عنتماف « ءيشب ىضقي ال ثيح « ةداهشلا ىلع ةداهشلا وأ

 . بجي ال هسكعبو لالا بجي :ش ( دمعلا يعدي يلولاو اطخلاب رقأ اذإ امك ) :م :هلوقب

 تقلح اهنأل :ش ( لاومألا كلسم اهب كلسي فارطألا نأ:- هللا همحر - ةفينح يبألو ) :م

 فالخب) :م لاومألا يف امك « لذبلا هيف يأ « بجيف كلذك تناك اذإف لاومألاك « سفنلا ةياقو

 ًادحأ نإف يأ :ش ( لاق ول هنإف ) :م هلوقب كلذ حضوأو ءاهيف لذبلا يرجي ال ثيح :ش ( سفنألا

 لامعإ ) :م نامضلا مدع يأ :ش ( اذهو « نامضلا هيلع بجي ال اهعطقف يدي عطقا ) :م :رخآل لاق ول

 نأ وهو « لاكشإ باوج :ش (حابی ال هنآ الإ) :م ةموصخلل عقاد هنوكل ديقم لذب وهو :ش (لذبلل

 « لذبلاب لاملا حابيامك « لذبلاب عطقلا عابي نأ يغبني « لاومألا فارطإلا تناك ول لاقي
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 عجولل نسلا علقو هلكالل ديلا عطقك راصف ‹ ةموصخلا عافدنال ديفم لذبلا اذهو « ةدئافلا مدعل

 اذإو : لاق . ةماسقلا يف امك هب سبحي هيلع قحتسم قح نيميلاو « سفنلا يف صاصقلا عنتما اذإو

 هسفن بيغي ال يك « مايأ ةلالث كسفنب ًاليفك هطعأ: همصخل ليق ةرضاح ةنيب يل :يعدملا لاق

 ىوعدلا درجمب ليفكلا ذخأو « لبق نم رم دقو « اندنع ةزئاج سفنلاب ةلافكلاو هقح عيضيف

 روضحلا نأل اذهو « هيلع ىعدملاب ررض ريثك هيف سيلو ىعدملل ارظن هيف نأل ؛ اندنع ناسحتسا
 هيلع یدعی یتح یوعدلا درجم هيلع قحتسم

 فلتأ وأ « يبوث قرحا « ريغلا هل لاق اذإ امك يأ :ش (ةدئافلا مدعل) :م عطقلا عابي ال هنأب : باجأف

 . ةدئافلا مدعل حابی ل يلام

 ىلع :ش (ةلكآلل ديلا عطقم راصف ) :م لذبلا اذهب يأ :ش (ةموصخلا عافدنال ديفم لذبلا اذهو) :م

 ىلإ ليحتسي نفع دساف مد اهببسو « نفعلا رحني ندبلا يف ةرئاغ ةحرق يهو « ةلعافلا نزو
 ىلع فطع :ش (عجولل نسلا علقو ) :م «يوادوسلا طخلا عازنتسا اهجالع لوأو « دآوسلا

 عطقلا فالخب ءيش هيلع بجي ال هعطق ولف « ديفم انه اه عطقلا نإف «ةلكألل ديلا عطقت» : هلوق

 . ةهبشلا ىح تبثي الف « يلاعت هللا قح صلاخ اهيف عطقلا نإف ‹ ةقرسلا

 يف لذبلا يرجي الو « اًصلاخ ىلاعت هللا قح هنوكل :ش (سفنلا يف صاصقلا عنتما اذإو ) :م

 يزارتألا لاقو « يكاكلا هلاق « نيميلا قحب يأ :ش (هب سبحي هيلع قحتسم قح نيميلاو ) :م هقوقح

 نوبسحي نيميلا نع اولكن اذإ مهنإف « :ش (ةماسقلا يف امك) :م قحتسملا قحلاب :-هللا همحر- :

 . اوفلحي وأ اورقي یتح

 :همصخل ليق « ةرضاح ةنيب يل :يعدملا لاق اذإو) :م : -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 فلسلا فلتخا دقو « ىعدملا قح يأ :ش (هقح عيضيف هسفن بيغي ال يك مايأ ةثالث كسفنب ًاليفك هطعأ

 . ليفكلا ذخأ يف

 ةلافكلاو) :م زوجي هنأ : يعخنلا ميهربإ نع يورو « زوجي ال هنأ : يبعشلاو ةداتق يورو

 زوجيال هنأ :سايقلاو « انؤاملع ذخأ هبو ءيجي امك ناسحتسا اذهوغ :ش (اندنع ةزئاج سفنلاب

 :م قاقحتسالا ببس سيل ىوعدلا درجم هنأل « -هللا همحر- يسخرسلا ةمئألا سمش هركذ اذك

 ةلافكلا زوجت ال : -هللا همحر-يعفاشلا دنعو « ةلافكلا باتك لوأ يف ىأ :ش ( لبق نم رم دقو)

 ذخؤي ال نأ سايقلا يف نأل « هب ديق :ش (اندنع ناسحتسا ىوعدلا درجمب ليفكلا ذخأو) :م سفنلاب

 . -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو « ةنيبلا ةماقإ لبق ليفك

 نأل هيلع ىعدملاب ررض ريثك هيف سيلو يعدملل ارظن) :م ليفكلا ذأ يف ىأ :ش (هيف نأل) :م

 لوهجملا ظفلب :ش ( هيلع ىدعي ىتح ىوعدلا درجمب هيلع) :م يعدملا ىلع يأ :ش (قحتسم روضحلا
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 ةفينح يبأ نع يورم مايأ ةلالشب ريدقتلاو ‹ هراضحإب ليفكتلا حصف « هلاغشأ نيبو هنيب لاحيو

 ريطخلاو لالا نم ريقحلاو ‹ هيجولاو لماخلا نيب رهاظلا يف قرف الو ‹ حيحصلا وهو - هللا همحر-
 وأ يل ةنيب ال يعدملا لاق ول ىتح ‹ رصملا يف هانعمو ليفكتلل ةرضاح ةنيب يل هلوق نم دب ال مث <

 بيغ يدوهش

 هناعأ نأ ريمألا هادعأف « هب ناعتسا نأ ‹ هملظ يف يلع ريمألا نالف يدعتسا :لاقي « دادعإلا يف

 . هرصنو هيلع

 يف سيلو « هل رظنلا نم هيف ال ىوعدلا درجمب تبثي هباب يلإ صاخشألا :(طوسبملا» يفو
 نم ناک نإو ‹ هبررضتیال ءافتخالا لعف نم نكي مل نإ هنأل « هيلع يعدملاب ررض ريثك ليفكتلا

 . هل رظني الف اًاظ نوكي ءافتخالا دصق

 يهو <« هيلع ىدعي ىتح : هلوق ىلع اًفطع « بصنلاب لوهجملا ةغيص ىلع :ش (لاحيو) :م

 يفو :ش (هراضجإب ليفكتلا حصف « هلاغشأ نيبو) :م هيلع يعدملا نيب يأء :ش (هنيب) :م ةلوليحلا نم

 وهو -هللا همحر- ةفينح يبأ نع ىورم مايأ ةثالشب ريدقشلاو) :م ليفكتلا حصتف : خسنلا ضعب

 :م سلجلملا ىلإ ليفكلا ذخؤي هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نع ىور امع هب زرتحاو :ش (حيحصلا

 لمح نم . ةمجعللا ءاخلاب :ش (لماخحلا نيب) :م ةياورلا رهاظ يف يأ :ش ( رهاظلا يف قرف الو)

 . سانلا نيب هردقو هتهاجو هل يذلا وهو :ش (هيجولاو) :م ردقلا طقاس ناك اذإ الومخ لجرلا

 ىفخيال هنأ هلاح نم رهاظلا ‹ اًقورعم لجرلا ناك اذإ : -هللا همحر- دمحم نع یورو

 اراتخم ًاليفك هسفنب ىطعأ هنكلو « ليفكلا ءاطعإ ىلع ربجي ال هنإف لاملا نم ردقلا كلذب هصخش

 ًاضيأ قرف الو يأ :ش (لاملا نم ريطخلاو) :م «كلذ ىلع يضاقلا هربجي ال هطعي مل نإو « هنم ذخؤي

 فاصتالا يف ردق هل سيل يذلا ريقحلا نيب ىأ :ش (ريقحلاو) :م «ةرشك هل يذلا وهو ريطخلا نيب

 . ةيلاملاب

 ال لالا نم ردقلا كلذب هسفن ءرملا ىفخي ال اًريقح لاملا ناك اذإ :-هللا همحر- دمحم نعو

 هيف مكحي يضاقلا نإف رسعم هنأ ىعدا ولو « الف الإو لبقي ربج ريغ نم ىطعأ نإ هنكلو ربجي
 يف امأف ‹ مهرقف عم مهاسبل يف نوفلكتي مهنأل ةيداعملا نم وأ ءاملعلا نم ءرملا ناك اذإ الإ يزلا

 نوكي ال ءاينغألا يز هيلع ناك نإو : هلوق لوقلا ناك رقفلا يز ناك نإو « يزلا مكحب ريغلا قح

 #...... لبق نم دق هصيمق ناك نإ :  ىلاعت هللا لاق ‹ زئاج يزلاو بايثلا ميكحتو « هلوق لوقلا

 . زئاج ةمالعلا ميكحت نأ ملعف « (۲۷ ۰۲۲ نیتیآلا : فسوي)نیتیآلا

 وأ أيل ةنيب ال ىعدملا لاق ول ىتح « رصملا يف هانعمو ليفكتلل ةرضاح ةنيب يل :هلوق نم دب ال مث) :م

 لثم « ةبئاغ عمج وهو « فيفختلا ىلع نرتحتفب « بيغ يدوهش : لاق ول يآ :ش (بيغ يدوهش
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 بيرغ نوكي نأ الإ« هقح بهذي اليك هتمزالمب رمأ الإو لعف نإف :لاق . ةدئافلا مدعل لفكي ال
 ‹ امهيلإ فرصنم ءانثتسالاف « سلجملا رخآ ىلإ الإ لفكي ال اذكو ‹ يضاقلا سلجم رادقم مزاليف

 :م سايقلا ىلع بئاغ عمج اًضيأ وهو « بابلا ديدشتو نيغلا مضب بيغ زوجيو « مداخو مدخ
 لاحم كلاهلا يف كلذو دوهشلا روضح دنع ةموصخلا يه ةدئافلا نأل :ش (ةدئافلا مدعل لفكي ال)

 . برؤي بئاغ لک سیل اذإ ‹ هجو نم كلاهلاو بئاغلاك «

 الإو) :م ليفكلا ىطعأ نإف يأ :ش (لعف نإف) :م: -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 قح يأ :ش (هقح بهذي الیک) :م راس ثیح هعم راس یأ :ش (هتمزالمب) :م طعی مل نإو ی :ش (رمآ

 . يعدملا

 يأ « قيرطلا ىلع هنوك لاح اًجيرغ هيلع ىعدملا نوكي نأ الإ :ش (اًرغ نوكي نأ الا) :م
 ةقفرملا نع هعطقي ال ردقلا اذه نأل « :ش (يضاقلا سلجم رادقم مزاليف) :م كلذك ناك اذإف ارفاسم

 . ىعدملل رظنلا لصحيو

 اذإف « بولطملا ىلع ررض ةنيب ىعدملا رضحيل رثكأ وأ اًموي يضاقلا باب ىلع هكاسمإ يف امأف
 ليبس يلخيو هفلحي يضاقلا نإف هتنيب يعدملا رضحي ملو هسلجم نع يضاقلا مايق نأ وأ ءاج
 . ءاش ثيح بهذيل بولطلا

 رفسلا ديري ال هنإ : بلاطملا لاقو رفاسم انأ : بولطملا لاقو بولطملاو بلاطملا فلتحخا نإف

 . لاوقآ هیفف

 لاقو ‹ ضراع رفسلاو ةماقإلا وهو ‹ لصألاب كسمتي هنأل يعدملا لوق لوقلا : مهضعب لاق

 ‹ هلأسي نم هيلإ ثعبي يضاقلاف نالف عم هربخأ نإف « رفسلا ديري نم عم هلأسي يضاقلاف : مهضعب
 رضحأ نإف ‹ سلجملا رخآ ىلإ هلهميف هنم كلذ لبقي « معن : اولاق نإف « مكعم جورخلل دعتسأ له

 ىقبي هنأ ملعن نحنف هلاح نم ملعي مل نإو «بولطملا ليبس يلح الإو ةدملا هذه يف ةنيب ىعدملا

 . مايأ ةثالث ليفكلا ءاطعا ىلع هربجي هنأب انلقف « دادعتسالا لجأل مايأ ةثالث

 ىأ :ش (ءانلتسالاف) :م يضاقلا سلجم رخآ ىلإ يأ :ش (سلجلا رخآ ىلإ لفكي ال اذكو) :م

 ءليفكتلاو ةمزالملا ىلإ يآ :ش (امهيلإ فرصنم) :م-اًبيرغ نوكي نأ الإ-هلوقب ةروكذملا ءانشتسالا

 سلجم رادقم كانه ركذي مل هنأل - هللا همحر- يرودقلا ةياور ىلع هيلإ جاتحي اغنإ ريدقتلا اذهو

 . هتامر ليمكلا الو « اهتدمو ةمزالملا ريدقت يق يضاقلا

 اهتدم ةمزالملا ركذ دق انه اه امأو « قيرطلا ىلع اًبيرغ نوكي نأ الإ هتمزالمب رمألاو لعف نإف

 لك ةدم -هللا همحر- دمحم ركذ هنأل «فرصنم ءانثتسالاو»هلوق ىلإ جاتحي الف « ليفكتلا ةدمو
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 اذه يف ررض الو ‹ رفسلا نع هعنمب هب ارارضإ كلذ ىلع ةدايز ةمزالملاو ليفكلا ذخآ يف نأل

 . ىلاعت هللا ءاش نإ رجحلا باتك يف اهركذن ةمزالملا ةيفيكو « رهاظ رادقمل

 . دحاو ءانثساب دحاو

 :م يضاقلا سلجم رادقم ىلع يأ :ش (كلذ ىلع ةدايز ةمزالملاو ليفكلا ذخا يف نآل) :م
 نع هايإ ليفكلا عنل ىأ :ش (رفسلا نع هعنمب) :م قيرطلا ىلع يذلا بيرخلاب ىأ :ش (هب رارضإ)

 ررض نأل كلذب ررضتي يعدملا ناك نإو . هب ررضلا قاحلإ ىلإ ىدؤيف « هلزنم ىلإ باهذلاو رفسلا

 ضراعي ال موهوملاو بذاك وأ ىوعدلا يف اًقداص نوكي ابرو « موهوم يعدملا ررضو ةقيقح رفاسملا
 ثيح ىأ :ش (؟رهاظ) :م يضاقلا سلجم رادقم يف يأ :ش (رادقملا اذه يف ررض الو) :م «ققحلملا

 . ةقفرلا نع عطقني ال ردقلا اذهب هنأل « رهاظلا

 هعم رودي نأ ةمزالملا ريسفتو :ش (ىلاعت هللا ءاش نإ رجحلا باتك يف اهركذن ةمزالم ا ةيفيكو) :م

 ‹ سبح كلذ نأل عضوم يف هسبحي ال نكل « راد امنيأ هعم رودي یتح اتیمآ ثعبیو « راد ثیح
 هعم رودي يعدم لاو فرصتي لب فرصتلا نع هلغشي الو « ىوعدلا سفنب هيلع قحتسم ريغ وهو
 . هلهأ ىلإ لوخدلا نم هعنيي الو

 يآ دارأ اذإ بولطملا: «ىرغصلا يواتفلا» يفو « هراد باب ىلع سلجي بولطملا نكل
 یتح هکرت ول هنأل ءرادلا باب یلع هعم سبحی وآ هعم لوخدلاب یعدملل نذأی نأ امف « هراد لخدی

 . ةمزالملا نم دوصقملا توفيف رخآ بناج نم برهي ابر هدحو رادلا لخدي
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 فالحتسالاو نيمملا ةيفيك يف لصف

 فلحيلف اًقلاح مكنم ناك نم » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هريغ نود لجو زع هللاب نيميلاو : لاق

 هفاصوأ رکذب دکؤي دقو «( كرشأ دقف هللا ريغب فلح نم » مالسلا هيلع لاقو « « رذيل وأ هللاب

 نمحرلا وه ةداهشلاو بيغلا ملاع ‹ وه الإ هلإ ال يذلا هللاو :لق : هلوق لثم كلذو « ظيلغتلا وهو

 لاملا اذه كلبق الو كيلع اذه نالفل ام ةينالعلا نسم ملعي ام ءافحلاو رسلا نم ملعي يذلا « ميحرلا

 هنآ الإ صقنی نآ هلواذه ىلع ظیلغتلا يف دیزی نآ هلو هنم ءيش الو اذکو اذک وهو « هاعدا ېذلا

 ‹ ةدحاو نيب هيلع قحتسملا نأل نيميلا هيلع رركتي اليك طاتحي

 (فالحتسالاو نيميلا ةيفيك يف لصف) :م

 يآ يف نيميلا سفن ركذ الو هتفص ءيشلا ةيفيكو « نيميلا ةيفيك نايب يف لصف اذه يأ :ش

 :م هللا همحر- يرودقلا يأ : :ش (لاق) :م فوصوملا عبتت ةفصلا نأل اهتيفيک نايب يف عرش

 يأ :ش (: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م ىلاعت هللا ريغ ىأ :ش (هريغ نود لجو زع هللاب نيميلاو)

 نايألا يف ثيدحلا اذه مدقت :ش (رذيل وأ هللاب فلحيف اقلاح مكنم ناک نم ) :م : ل يبنلا لوقل

 :م نيميلا يأ :ش ( دكؤي دقو «« كرشأ دقف هللا ريغب فلح نم» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ) :م

 فنصألا لاقف « - هللا همحر - يرودقلا ظفل اذه « ىلاعت هللا فاصوأ يأ :ش ( هفاصوأ ركذب )

 ةداهشلاو بيغلا ملاع وه الإ هلإ ال يذلا هللاو: لق : هلوق لثم كلذو ‹ ظيلغتلا وهو ) :م :-هللا همحر-

 اذه كلبق الو كيلع اذه نالفل ام ةينالعلا نم ملعي ام ءافخلاو رسلا نم ملعي يذلا «ميحرلا نمحرلا وه

 :ش (هنم َءيش الو اذكواذک وهو «هاعدا يذلا لاما

 « فطعلا افرح نودب هتافص ركذيو « ضعبلا ىدآ دق هنأ زاوجل « هنم ءيش الو : ركذ اغنإو

 . اتایآ نوکی < اميحرلا نمحرلاو» «هللاو» : لاق ول یتح

 ظيلغت يف ةدايزلا دهج نم فلحملا وآ يضاقللو يآ :ش ( اذه ىلع ظيلغتلا يف ديزي نأ هلو ) :م

 هيف سانلا لاوحأ نأل كلذو « روكذملا نع يأ :ش ( هنم صقني نأ هلو ) :م روكذملا اذه ىلع ةدايزلا

 دارملاو « :ش ( طاتحی هنآ الإ ) :م يلابي الو رساجتی نم مهنمو ‹ ظيلغتلا نع عنتمب نم مهنمف ةفلتخم

 . فطعلا فرح نودب تافصلاو ءامسألا ركذب هنأ نم انركذ ام طايتحالا نم

 قحتسملا نأل ) :م ءانركذ امك اًنايأ تراص واولا ركذ هنأل :ش ( نیمیلا هيلع ررکتی الیک ) :م

 . اهيلع دازي الف :ش ( ةدحاو نيمي هيلع
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 ىلع ظلغب ال ليقو ‹ هللاو وأ هللاب لق :لوقيف ظلغي مل ءاش نإو ظلغ ءاش نإ رايخلاب يضاقلاو

 الو : لاق ريقحلا نود لالا نم ريطخلا يف ظلغي :ليقو« هريغ ىلع ظلغيو حالصلاب فورعملا

 فلحي نأ يضاقلل غاس مصخلا حلأ اذإ اننامز يف :ليقو  انيور ال قاتعلاب الو قالطلاب فلحتسي

 يدوهيلا فلحتسيو: لاق قالطلاب فلحلا بسب عانتمالا ةرشكو هللاب نيميلاب ةالابملا ةلقل كلذب

 ىسيع ىلع ليجنإلا لزنأ يذلا هللاب ينارصنلاو « مالسلا هيلع ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ يذلا هللاب

 ةراوتلا لزنأ يذلا هللاب كدشنا :١ روعألا ايروص نبال ملسو هيلع هللا ىلض هلوقل « مالسلا هيلع

 « اذه مکباتک يف انزلا مکح نإ یسوم ىلع

 ال : لیقو « هللاو :وآ « هللاب لق : لوقيف ظلغي مل ءاش نإو« ظلغ ءاش نإ رايخلاب يضاقلاو ) :م

 فورعملا ريغ يأ :ش ( هريغ ىلع ظلغيو حالصلاب ) :م فورعملا لجرلا يأ :ش ( فورعملا ىلع ظلغي

 يفو ‹ ميظعلا لالا وه ريطخلا لاملاو :ش ( ريقحلا نود لالا نم ربطخلا يف ظلغي : ليقو ) :م حالصلاب

 . يعرشلا باصنلا همزلي ميظع لام يلع نالفل لاق اذإ رارقإلا

 يفو :ش ( قاتعلاب الو قالطلاب فلحتسي الو ) :م :- هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 هبو «ضعبلا هزاجأو « انباحصأ رثكأ هزوجي مل قاتعلاو قالطلاب فيلحتلا : «ىرغصلا ىواتفلا»

 . دنقرمسب لضفلا نب يلع وبأ مامإلا ىتفأ

 نأ : يتفي ىوتفلا يف يتفتسملا غلب اذإف زوجي ةرورضلا تسم نإو زوجي ال هنأ : يتفيو

 قالطلاب يضاقلا هفلح ولف : «يواتفلا ةصالخ» يفو «فلسلا ءالؤهل اعابتا يضاقلا ىلإ يأرلا

 :م جحلاب الو قاتعلاب الو قالطلاب فلحي ال : (لصألا» يفو « هؤاضق ذفني ال لام لاب ىضقو لكنف

 . روكذملا ثيدحلا هب دارأ ٠ :ش ( انيور ام )

 ) :م ذئنيحف هللاب نيميلاب يلابي ال اًتفتم احوحل ناك نب :ش ( مصخل ا حلأ اذإ اننامز يف :ليقو ) :م

 . قاتعلابو قالطلاب يأ :ش ( كلذب ) :م فيلحتلا نم :ش ( فلحي نأ يضاقلل غاس

 ؛لوصفلا» يفو :ش ( قالطلاب فلحلا بسب عانتمالا ةرثكو « ىلاعت هللاب نيميلاب ةالابملا ةلقل ) :م

 فالحتسالا نأل : (طوسبملا» يفو « يضاقلا هفلحي ال ةداهشلا دهاشلا ركنأ ول : ينشورتسألل

 دارأو بذاك دهاشلا ركنملا لاق ولو : «لوصفلا» ىفو ‹ دهاش الو مصخ الو ‹ ةموصخلا نع ىنغي

 . هفلحي ال بذاك هنأ ملعي ام يعدملا فيلحت

 ىلع ةاروتلا لزنأ يذلا هللاب يدوهيلا فلحتسيو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ةاروتلا لزنأ يذلا هللاب كدشنأ : روعألا ايروص نبال ) :م ةي يبنلا لوقل يأ :ش ( ةي هلوقل مالسلا

 دبع نع دودحلا يف ملسم هجرخآ ثيدحلا اذه :ش ( اذه مكباتك يف انزلا مكح نإ : ب ىسوم ىلع
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 دحاو لك ىلع طلغيف .مالسلا هيلع ىسيع ةوبنب ينارصنلاو «ىسوم ةوبن دقتعي يدوهيلا نألو

 همحر- دمحم ركذاذكهو رانلا قلخ يذلا هللاب يسوجملا فلحتسيو هيبن ىلع لزنملا ركذب امهنم

 .لصألا ىف - هللا

 يدوهبي يي يبنلا ىلع رم : لاق - هنع ىلاعت هللا يضر- بزاع نب ءاربلا نع « ةرم نب هللا

 : هل لاقف الجر اعدف « معن : اولاقف (؟مکباتک يف انزلا دح نودجت اذكه» : لاقف «مهاعدف «ممحم

 : لاقف «؟ مكباتك يف انزلا دح نودجت اذكه : مالسلا هيلع ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ يذلا هللاب كدشنأ»

 انفارشأ يف رثك هنكلو « مجرلا انباتك يف انزلا دحب كثدحأ مل اذهب ينتدشن كنأ الولف ءال مهللا

 عنتميف «ىلاعت : انلقف دحلا هيلع انمقأ فيعضلا انذخأ نإو هانكرت فيرشلا لجرلا انذخأ اذإ انكف

 هللا لوسر لاقف «مجرلا انكرتو « مجرلاو ميمحتلا ىلع انعمتجاف فيعضلاو فيرشلا ءيش ىلع

 دبع وه لجرلا اذهو « حراشلا هلاق. «مجرف هب رمأف ‹ هوتامأفأ كرمأ ىضمأ نم لوأ ينإ مهللا»

 . « دواد يبأ ننس» يف همساب حرص دقو « ةاروتلاب مهنم يقب نم ملعأ ناكو « ايروص نب هللا

 نبال ينعي : هل لاق هيب يبنلا نأ - مهنع هللا يضر- ةمركع نع « ةداتق نع دعس نعو

 . لسرماذهو « ثيدحلا . . . ايروص

 رمكذ مث «بزاع نب ءاربلا ىلإ ادنسم «ننسلا» يف يور : -هللا همحر- يزارتألا لاقو

 نتس١ نتسلاب» دارأ اذإو «هانركذ امك «ملسم حيحص» يف ثيدحلا لب « كلذك سيلو «ثيدحلا

 رباج نع الإ يور امف هريغ دارأ نإ « اًقلعم «دواد يبأ ننس» يف هنأل « حيحصب سيلف دواد يبأ

 . - هنع هللا يضر- ةريره يبآو « -هنع هللا يضر-

 هللا دبع دلو وهو « يمجعأ مسا وهو «رصقلاب ءارلا رسكو « ةلمهملا داصلا مضب ايروصو

 ‹ اهبلط ةلاضلا دشن : «برغملا» ىفو « رصن باب نم « دشني دشن نم كدشنأ هلوق « انركذ امك

 .هقحب كيلإ تبلطو هللاب كتلأس يآ « هللابو هللا كتدشانو كدشن : فاطعتسالا يف مهلوق هنمو

 ةوبن دقتعي يأ :ش ( مالسلا امهيلع ىسيع ةوبن ينارصنلاو «ىسوم ةوبنب دقتعي يدوهبلا نألو) :م
 ( لزنملا ركذب ) :م يراصنلاو دوهيلا نم يأ :ش ( امهنم دحاو لك ىلع ظلغيف ) :م مالسلا هيلع ىسيع

 يف ةمرحلا دقتعي هنأل :ش (رانلا قلخ يذلا هللاب يسوجلا فلحتسيو « هين ىلع ) :م ءازلا حتفب :ش

 . دوصقملا لصحيف « ةبذاكلا نيميلا نم عنتميف رانلا

 همحر- دمحم دنع عقو هنأكو « (طوسبملا» يف يأ :ش ( لصألا يف دمحم ركذ اذكهو ) :م

 : لاق « لوكنملا يهو «نيميلا نم دوصقملاف «دابعلا ميظعت رانلا نومظعي نم سوجللا نأ : - هللا

 مهمحر- انخياشم ضعب رايتخا وهو ء«هجو يف -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو ‹ نيميلا يف ركذي
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 ركذو « اًصلاخ هللاب الإ ادحأ فلحتسي ال هنأل رداونلا يف - هللا همحر- ةفينح يبأ نع ىوريو

 رابخإ وهو ىلاعت ‹ هللاب الإ ينارصنلاو يدوهيلا ريغ فلحتسي ال هنأ :-هللا همحر- فاصخلا

 مظعت نأ يغبني امو اهميظعت ىلاعت هللا مسا عم رانلا ركذ يف نأل؛- هللا مهمحر- انخياشم ضعب

 نودقتعي مهرسأب ةرفكلا نأل هللاب الإ فلحي ال ينثولاو ةمظعم هللا بتك نأل « نيباتكلا فالخب

 نامقل) هللا نلوقيل ضرألاو تاومسلا قلخ نم مهتلاس نئلو  ىلاعت هللا لاق « ىلاعت هللا

 « ۲١( ةيآلا:

 - هللا

 ال ) :م يضاقلا نأ يأ :ش ( هنأل: «رداونلا » يف - هللا هملحر- ةفينح يبأ نع ىوريو ) :م

 نيملسملا قح يف ال «هتافصو ىلاعت هللا مسا ريغ ركذي امل ينعي :ش ( اًصلاخ هللاب الإ ادحأ فلحتسي

 وهو «ىلاعتإ هللاب الإ ينارصنلاو يدوهيلا ريغ فلحتسي ال هنآ :-هللا همحر-فاصخلا ركذو ) :م

 «رانلا ميظعت يأ :ش ( اهميظعت ىلاعت هللا مسا عم رانلا ركذ يف نأل هللا مهمحر انخياشم ضعب رابخإ

 . ليجنألاو ةاروتلا ينعي :ش (نيباتكلا فالخب) :م رانلا يأ :ش (مظعت نأ يغبني امو) :م

 اهميظعتو ‹ لجو زع هللا مالك ةعبرألا بتكلا نأل :ش (ةمظعم ىلاعت هللا بتك نأل) :م

 بجاو

 نئلو# : ىلاعت هللا لاق ‹ ىلاعت هللاب نودقتعي مهرسأب ةرفكلا نأل هللاب الإ فلحي ال ينثولاو) :م

 :Yo) نامفل) «هللا نلوقيل ضرألاو تاومسلا قلخ نم مهتلاس

 اهنودبعي اغإ : تلق «؟ مانصألاو ناثوألا اودبعي مل ىلاعت هللاب نودقتعي اوناك ول : تلق نإف

 ( ىفلز ىلإ انوبرقبل الإ مهدبعن ام : یلاعت هلوق ىلإ یرت الآ ‹ مهمعز ىلع یلاعت هللا ىلإ ًابرقت
 . (١:رمزلا)

 لجو زع هللاب ةبذاكلا نيميلا ىلع مادقإلا نع نوعنتيي ىلاعت هللاب نودقتعي مهنآ تبث اذإف

 . لوكنلا يهو نيميلا نم ةبولطملا ةدئافلا لصحتف «

 هللاب اوفلحتسا «مالسلا هيلع سيرداب نونمؤي اوناك نإف ةئباصلا امأو :“ عطقألا حرش» يفو

 قلخ يذلا هللاب اوفلحتسا بكاوكلا نودبعي اوناك نإو ‹ ب سيردإ ىلع فحصلا لزنآ يذلا

 ‹« بكاوكلا

 وأ ‹ ةضف وأ « رجح وأ بشخ نم ةبخ هلام وهو نثولا ةدابع ىلإ هتبسن :ش (ينثولاو ) :م

 ‹ رافكلا نم سنج ةئبصلاو « اهدبعتو اهبصنت برعلا تناكو « ناثوأ عمجلاو « تحني رهوج
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 الو : لاق . كلذ نع عونمب وه لب ‹ اهرضحي ال يضاقلا نأل مهندابع تويب يف نوفلحي الو :لاق

 ناكم الو نامزب ملسملا ىلع نيميلا ظيلغت بجي

 . رخآ نيد ىلإ نيد نم جرح اذإ ابص نم « يرهوجلا هلاق

 ال يضاقلا نأل ؛ مهتدابع تويب يف نوفلحي الو) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 كلذ ميظعت يف نأل « مهتدابع تويب يف روضحلا دنع يأ :ش (كلذ نع عونم وه لب اهرضحي

 : نسحلل ذوخأملا يف لاق «سانجألا» يفو « زاج مهفلح ناكم يأ يفف « ناكملا

 اذإ هفلحي نأ سأب الف كانه فلحيف هتينك وأ « هتيب ىلإ هب ثعبي نأ ىضاقلا ىعدملا لئس نإو

 نأ نوفوتيو ‹ اهنومظعي عضاوم مهل ناك نإ :-هللا همحر- يلبنحلا باطخ يبأ دنعو « همهتا

 . ةياور يف -هللا همحر- كلام لاق هبو « اهيف اوفلح ًابذك اوفلحي

 الو نامزب ملسملا ىلع نوميلا ظيلغت بجي الو) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ماقملاو نكرلا نيبف ناكملاب ظيلغتلا امأ « رصعلا دعب ةعمجلا موي يفف نامزلاب ظيلغتلا امأ :ش (ناكم

 يفو ‹سدقملا تيب يف ناك نإ ةرخصلا دنعو « ةنيدملاب ناك اذإ ب يبنلا ربق دنعو ةكمب ناك نإ

 . دالبلا رئاس يف عماوجلا رئانس

 ظيلغتلا بحتسي اميف :-هللا همحر- ىعفاشلا لاقو « -هللا همحر- دمحأ لاق انلوقبو

 ‹ امهب ظيلغتلا بجي : لوق يفو «نامزو ناكمب

 ‹ قتعو ناعلو « ءالیإو هعجرو قالط « حاکنو « مد یوعد يف -هللا همحر- كلام لاق هبو

 ةدالولا يف يرجي ىتح لالا هنم دصقملاو لاب سيل ام لكو < ةيانجو « ءالوو « ةلاكوو دحو

 ةضفلا نمو « ًالاقلم نورشع بهذلا نم باصنلا وهو « رثك لامو « ءاسنلا بويعو « عاضرلاو

 هيلع ظلغب ال ةنامز وأ ضرم هب نمو « ريثكو ليلق لك يف ظلغي ال كلذ نود اميفو « مهرد اتئام

 . يضاقلا سلجم روضح امهيلع بجي ال هجو ىلع ةردخملاو « ضئاحلا اذكو « ناكلملاب

 فلحيو : ةيكلاملل «عيرفتلا» باتك يفو « عماجلا باب ىلع ةردخملاو ضئاحلا فلحي دو

 هدنع فلحی الو ليم ىبنلا ربلم دنع الإ « ربانملا نم رنم دنع فلحي الو ‹ دجاسملا يف سانلا

 «ًادعاصف رانيد عبر ىلع الإ

 دجسملا يف تفلح ةأرما ىلع نيب تبجو اذإو « دجاسملا رئاس يف كلذ نم لقآ ىلع فلحيو

 . ًاراهن جرخت ال نم تناك نإ ًالیل
 ‹ ةماقإلاو ناذألا نيب وأ ‹ رصعلا ةالص دعب نامزلاب ظيلغتلاو : ةلبانحلل «بعوتسملا» ىفو

 لاملا يفو كلذ وحنو قالطلاو قاتعلاو دودحلاو تايانجلا لثم « مطح هل اميف الإ نيميلا ظلغت الو
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 ثيح يضاقلا ىلع جرخ كلذ باجيإ يفو كلذ نودب لصاح وهو هب مسقملا ميظعت دوصقملا نأل
 فلحتسا هدحجف فلاب هدبع اذه نم عاتبا هنأ یعدا نمو : لاق ‹ عوفدم وهو اهروضح فلکی

 فلحتسيو هيف لاقي مث نيعلا عابي دق هنأل تعب ام هللاب فلحتسي الو هيف مئاق عيب امکنیب ام هللاب

 خسفي مث بصغي دق هنأل « تبصغ ام هللاب فلحی الو « هدر كيلع قحتسب ام هللاب بصغلا يف
 علخلا هيلع ارطي دق هنأل « لاح لا يف مئاق امكنيب ام هللاب حاكنلا يفو عيبلاو ةبهلاب

 :م نيميلا نم ينعي :ش (دوصقملا نأل) م ‹قراسلا دي هيف عطقت اميف ليقو ةاكزلا هيف بجت يذلا

 . هب مسقملا ميظعت يأ :ش (هب مسقملا ميظعت)

 ىلع جرح) :م ناكملاو نامزلا نييعت نودب يأ :ش (كلذ باجيإ يفو كلذ نودب لصاح وهو) :م

 « ًاعرش :ش (عوفدم) :م جورخلا يأ :ش (وهو)

 نم » : لاقي هللا لوسر نأ -هنع هللا يضر- رباج ىور اب مصخلا لدتسا : تلق نإف

 يضر -فوع نبا نمحرلا دبع نأ يور ابو « رانلا نم ًادعقم أوبت ةبذاك نيميب اذه يربنم دنع فلح

 نم ميظعفأ : لاق ءال : اولاقف «؟ مد يلع : لاقف ‹« تيبلاو ماقما نيب نوفلحي ًاموق ىأر -هنع هللا

 . تيبلا اذهب سانلا نواهتي نآ ةيشخ : لاق « ال : اولاق  ؟لاملا

 ىلع ةنيبلا» ةي هلوق قالطإ ىفاني اذهو ‹ احيحص ًاثيدح سيل ثيدحلا اذه نأ : باوجلا

 ملعيال ةبيرغ رابخأب هيلع ةدايز ناكملاو نامزلاب صيصختلاو « «ركنأ نم ىلع نيميلاو يعدملا

 . زوجي الف اهتحص

 (هدحجف فلأب هدبع اذه نم عاتبا هنآ یعدأ نمو) م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) م

 مث نيعلا عابي دق هنأل تعب ام هللاب فلحتسي الو هيف مئاق عيب امکنیب ام هللاب فلحتسا) :م هركنأ يأ :ش

 :ش (هیف لاقي

 ةلاقإلاب هكلام ىلإ دبعلا ميلست ىلإ وأ « ةبذاكلا نيميلا ىلإ رطضي عيبلا ىلع فلح اذإ هنأل

 ىوعد يفو يأ ىلاعت هللا ءاش نإ يتأي ام ىلع لصاحلا ىلع نيميلا وه اذه ‹ ررض كلذ لكو

 . ركنأ اذإ بصغلا

 بصغي دق هنأل تبصغ ام هللاب فلحی الو هدر كيلع قحتسي ام هللاب بصغلا يفو فلحتسیو) :م

 (هللاب) :م سكعلاب وأ يه تركنأف اهجوزت هنأ هتأرما ىلع :ش (حاكنلا يفو عيبلاو ةبهلاب خسفي مث

 :م حاكنلا ىلع يأ :ش (هيلع 'رطي دق هنأل لاحلا يف مئاق حاكن امكنيب ام) :م هللاب فلحي يأ :ش

 . حاكنلا دعب اهعلاخ نأب :ش (علخلا)
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 نأل ء اهقلط ام هللاب فلحتسي الو ‹ تركذ امب ةعاسلا كنم نئاب يه ام هللاب قالطلا ىوعد يفو

 بيسلا ىلع فلح ول هنأل؛ هوجولا هذه يف لصاحلا ىلع فلحيف ةئابإلا دعب ددجي دق حاكنلا

 -فسوي يبأ لوق ىلع .- هللا امهمحر- دمحسمو ةفينح يبآ لوق اذهو « هيلع ىعدملا ررضتي

 ذئنيحف انركذ اب هيلع يعدملل ضرع اذإ الإ ببسلا ىلع كلذ عيمج يف فلحي -هللا همحر

 ‹ لصاحلا ىلع فلحي

 اهقلط هنأ لجر ىلع تعدا نأب قالطلا ىوعد يف هفلحي يأ :ش (قالطلا ىوعد يفو) م

 (تركذ ا ةعاسلا كنم نئاب يه ام هللاب) :م ركني وهو ًاثالث

 دعب ددحي دق حاكنلا نأل اهقلط ام هللاب فلحتسي الو) :م :تركذ امك خسنلا ضعب يفو :ش

 يأ :ش (هوجولا هذه يف) :م لاحلا يف مكحلا توبث ىلع يأ «:ش (لصاحلا ىلع فلحيف ةنابإلا

 نأل يأ :ش (هنأل) :م قالطلاو حاكنلاو بصخلاو دبعلا عايتبا ىوعد يهو « ةروكذملا هوجولا

 :ش (اذهو ءهيلع ىعدملا ررضتي ببسلا ىلع فلح ول) :م روصلا هذه يف نيميلا هج وتي يعدملا

 امأ :-هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ لوق) :م ةروكذملا هوجولا يف لصاحلا ىلع فلحلا يأ

 قح يفوتسي نيميلا نأل« :ش (ببسلا ىلع كلذ عيمج يف فلحي -هللا همحر- فسوي يبأ لوق ىلع

 لصاحلا ىلع فلحلا يف طباضلاو «ببسلا يعدي ىعدملاو هاوعدل ةقباطم نوكت نأ بجوف يعدملا

 ببسلا ىلع فلحتملاو يناثلا ناك نإف ءألوأ عفارب عفتري ام ناك وه امإ ببسلا نأ ببسلا ىلعو

 ررضتي مل نإو كلذكف لصاحلا ىلع فيلحتلاب يعدملا ررضت نأب لوألا ناك نإو « عامجإلاب
 فسوي يبأ دنع ببسلا ىلع -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع لصاحلا ىلع فلحيو

 . -هللا همحر-

 عاتبي لب هلوق نم ينعي :ش (انركذ ام) :م هيلع ىعدملا يأ :ش (هيلع يدعملل ضرع اذإ الا) :م

 يفو « علخلا هيلع ىوطي دقو « حاكنلا يفو ةبهلاب حصي دق : بصغلا يفو هيف لاقي مث «؛نيعلا
 . ةنابإلا دعب اددجتي دق قالطلا

 ًائيش عيبي دق ناسنإلا يضاقلا اهيأ : هيلع ىعدملا لوقي نأب ءايشألا هذه ضيرعتلا نم هدارمو

 :ش (لصاحلا ىلع) :م يضاقلا فلحي يأ :ش (فلحي ذئنيحف) :م «روصلا ةيقب كلذكو : هيف لاقي مث

 نيمضت ضيرعتلا نأ ةيانكلا نيبو هنيب قرفلاو « حيرصتلا فالخ :-هللا همحر- ةعيرشلا جات لاقو

 فيدرلا ركذ ةيانكلاو « ليخب هنأب ضرعت « لخبلا حبقأ ام « كلوقك ركذ هيف سيل ةلالد مالكلا

 . فايضمو ةماقلا ليوط ينعي « ردقلا دامر ريثك « داجنلا ليوط نالف كلوقك فودرملا ةدارإو

 ءيشب ضرعي ببسلا ىلع هيلع نيميلا ضرع دنع هيلع ىعدملا انه اه هب ديريو : لاق مث
 يتلا ةغيصلا هذه اذه نم ىرتشا هنأ لجر ىعدا اذإ امك لصاحلا ىلع هفلحيف «يضاقلا هفرعي
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 يلع فلحي مكحلا ركنأ نإو ءهيلع فلحي ببسلا ركنأ نإ هيلع ىعدملا راكنإ ىلإ رظني :ليقو
 يف رظنلا كرت هيف ناك اذإ الإ عفارب عفتري بيس ناك اذإ امهدنع لصألا وه لصاحلاف « لصاحلا

 هدعلا ةقفن ةتوتبم يعدت نأ لثم كلذو ‹ عامجإلاب ببسلا ىلع فلحي لئنيحف «يعدملا بناج

 لصاحلا ىلع فلح ول هنأل ؛ اهاري ال يرتشملاو راوجلاب ةعفش ىعدا وأ « اهاري ال نمن جوزلاو

 ناک نإو «يعدملا قح يف رظنلا توفيف «هدقتعم يف هنيي يف قدصي

 مئاق عيب امكنيب ام هللاب لصاحلا ىلع فلحي هفالختسا دارأو هيلع يعدملا ركنأو اذك اهدح

 .ةعاسلا

 نمثلا اذهب ةغيصلا هذه تعب ام هللاب بسلا ىلع فلحي : -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو

 ةلاقإي هيلإ عجري مث « ءيشلاب لجرلا عيب :لوقيف يضاقلل هيلع ىعدملا ضرعي نأ الإ« ىعدي يذلا

 . لصاحلا ىلع فلحي ذئنيحف حتفلا ىعدا مث عيبلاب رقأ نأ يننكيي الو « هوجولا نم هجوب وأ

 نإ هيلع ىعدملا راكنا ىلإ رظني) :م -هللا همحر- يناولحلا ةمئألا سمش هلئاق :ش (:ليقو) :م

 اذه يلع هل سيل : لاق ناب :ش (مكحلا ركنآ نإو) :م ببسلا ىلع يآ :ش ( هيلع فلحي ببسلا ركنأ

 :ش (لصاحلا ىلع فلحي) :م هيف ًائيش الو ىعدي يذلا تضرقتسا الو تبصغ ام : لاق نإف « لاما

 . ةاضقلا رثكأ لمع هيلعو ‹« نسحألا وه: ةريخذلا» يف لاقو

 همحر-يناولحلا لوقيو «يضاقلا يأر ىلإ ضوفي : -هللا همحر- مالسإلا رخف لاقو

 فسوي يبأ لوقك هجو يفو : هجو يف -هللا مهمحر- يعفاشلاو دمحأو كلام لاق : -هللا

 لصاحلا ىلع فيلحتلا يأ :ش (لصاحلاف) :م ء-هللا همحر-

 هللاب لوق نأ وهو < -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع يأ :ش (امهدنع لصألا وه) :م

 بصغلاو : هيف لاقي «عيبلاك :ش (عفارب عفتري ًاببس ناك اذإ) :م هيعدي يذلا بيعلا اذهب درلا تح هل ام

 . ةنابإلا دعب هيف ددجتي قالطلاو علخلاب خسفي حاكنلاو هبهلاب خسفي

 ذئنيحف« يعدملا بناج يف رظنلا كرت) :م لصاحلا ىلع فيلحتلا يف يأ :ش (هيف ناك اذإ الإ) :م

 نأ لثم) :م رظنلا كرت يأ :ش (كلذو) :م :هلوقب كلذ حضوأو «ش (عامجإلاب ببسلا ىلع فلحي

 ال نمم جوزلاو) :م ةدعلا ةقفن يأ :ش (ةقفن) :م اهجوز ىلع ىعدت ةنابم ةأرما يأ :ش ( هتوتبم ىعدت

 نأل لصاحلا ىلع فلحي ال هنإف بهذملا يعفاش ناك نأب ةتوبشملا ةقفن ىري ال نم يأ :ش (اهاري

 لب رظنلا كرت هيف نوكيو « نيميلا نع عني الف « اهل ةقفن ال هنأل « هداقتعا يف ًاقداص نوكي جوزلا

 ناك نإ :ش (اهاري ال يرتشملاو راوجلاب هعفش ىعدا وأ ) :م «رظنلا كرت نوكي الئل ببسلا ىلع فلحي

 ناك نإو ىعدملا قح يف رظنلا توفيف «هدقتعم يف هنيي يف قدصي لصاحلا ىلع فلح ول هنأل) :م ًايعفاش
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 « الوم ىلع قتعلا ىعدا اذإ ملسملا ديعلاك عامجإلاب ببسلا ىلع فيلحتلاف ‹ عفارب عفتري ال ًاببس

 قاحللاو دهعلا ضقن هيلعو قاحللاو ةدرلاب اهيلع قرلا رركي هنأل ‹ رفاكلا دبعلاو ةمألا فالخب
 ملع ال هنأل . هملع ىلع فلحتسي رخآ هاعداو دبع ثرو نمو :لاق . ملسملا دبعلا ىلع رركي الو«

 ‹ تاتبلا ىلع فلحي الفء ثروملا عنص اب هل

 يف ليق نأب ببسلا ىلع فلحي كلذك :ش (عامجإلاب ببسلا ىلع فيلحتلاف «عفارب عفتري ال ابيس
 نع تكس وأ ملس ناب ةعفش الو ىرتشا هنأ زاوجب اضيأ ركنملاب ررض : ببسلا ىلع فيلحتلا
 ىلوأ ىعدملا بناج ةاعارم ناكف « امهدحأب ررضلا قاحلإ نم ًادب دجي ال ىضاقلا : انلق « ؟بلطملا
 . ةضراع بابسأب نوكي اغإ هطوقسو « قحلا هل تبث اذإو ءارشلا وه قحلل بجوملا بسلا نأل

 فلحي هنإف +ش (هالوم ىلع قتعلا ىعدأ اذإ ملسملا دبعلاك) :م : هلوقب كلذ حضوأ مث ناك نإو

 . انه ركني ال ببسلا نأل «تقتعأ ام هللاو : هلوقب

 هنأل « اهقتعأ ام هللاب فلحي ال هنإف اهقتعأ هنأ اهالوم ىلع تعدا اذإ :ش (ةمألا فالخب) :م

 يف اهقتعأ ام هللاب فلحي نكلو تيبس مث « برحلا رادب تقحلو تدترا مث اهقتعي نأ زوجيال
 فلحي ال هنإف رفاكلا دبعلا فالخبو يأ :ش (رفاكلا دبعلاو) :م اذه هكلم يف لاحلا يف مئاقلا قرلا

 فلحيو « يبس مث برحلا رادب قحلو دهعلا ضقن نب هيف فلحي قتعلا رركت هنأل « هقتعأ ام هللاب
 . هكلم يف لاحلا يف مئاقلا قرلا يف هقتعأ ام هللاب

 (قاحللاو ةدرلاب) :م ةمألا ىلع يأ :ش (اهيلع قرلا رركي) :م هنأ نأشلا نأل يأ :ش (هنأل) :م

 نع صقني دبعلا ىلع قرلا رركتي يأ :ش (قاحللاو دهعلا ضقني هيلعو) :م انلق امك برحلا رادب :ش
 ةيرحلا دعب هنأل :ش (ملسملا دبعلا ىلع) :م قرلا يأ :ش (رركي الو) :م «برحلا رادب قحلو بهذ هنوك

 . ةبقر قحتسي ال

 رخآ هاعداو ًادبع ثرو نمو) :م : «ريغصلا عماجلا » يف -هللا همحر- دمحم يآ :ش (لاق) :م

 ةروصو « تابثلا وأ ملعلا ىلع نيميلا وهو نيميلا ةيفيك نم رخآ عون اذه :ش (هملع ىلع فلحتسي

 لجرلا يف مهنع هللا يضر ةفينح يبأ نع بوقعي نع: -هللا همحر- دمحم عماجلا يف ةلأسملا

 هملع ىلع : لاق « فلحتسي ءيش يأ ىلع هل ةنيب الو « هل هنأ معزيف لجر ءيجيف « دبعلا ثري

 ( تاتبلا ىلع فلحي الف ثروملا عنص اب هل ملع ال هنأل) :م

 نسحلاو يعخنلا ميهاربإ لاق انلوقبو ‹ تابثلا ىلع فلحي : ىليل يبأ نباو حيرش لاقو :ش
 كدي يف يذلا ءيشلا اذه نأ ملعي ام هللاب فلحي نأ ملعلاب فلحلاو «- هللا مهمحر - يبعشلاو

 . قاقحتسالا مدع ىلع عطقلاب يأ تابثلاب فلحلاو «يعدملا اذهل
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 كلما توبشل ببس ءارشلا ذإ ‹ نيميلل قلطملا دوجول تاتبلا ىلع فلحي هارتشا وأ هل بهو نإو

 مهارد ةرشع ىلع اهنم هحلاص وأ هنيي ىدتفاف الام رخآلا ىلع ىعدا نمو: لاق. ةبهلا اذكو اًعضو

 -هنع ىلاعت هللا يضر- نامشع نع روثأم وهو زئاج وهف

 هلعفب هدافتسا ءيش يف ىتح هيلع ىعدا وأ ةهج نم لعف هيلع ىعدا نم نأ كلذ يف لصألاو

 ءيش يف قح وأ هريغ لعف هيلع ىعدا نم لكو « تاتبلا ىلع تناك كلذ يف 'تهجو اذإ نيميلا نإف

 . عورشم امهالكو « ملعلا يلع كلذ يف نيميلاف هلعف ريغب هكلم

 ءيدرلا يف الإ« لئاسملا يف ريغلا لعف ىلع فيلحتلا يأ ميقتسم لصأ اذه : يناولحلا لاقو

 ىعدا وأ « هسفن دي يف هتقرسو هتقابإ تبثأو « قبآ وأ قراس دبعلا نأ ىعدا يرتشملا نإف «بيعلاب

 نأ ال ءريغلا لعف امهنأ عم تاتبلا ىلع فلحي مئابلا فيلحت دارأو عئابلا دي يف قبأ وأ قرس هنأ

 ىلع نوكيف هسفنب نمض ام ىلإ عجري فيلحتلاف « بيعلا نع ًاميلست عيبملا ميلستب نمض ئابلا
 . تاتبلا

 ‹ كلذب يل ملع ال: فلاحلا لاق اذإ ملعلا ىلع نوكي اغنإ «ريغلا لعف ىلع فيلحتلا : ليقو

 ةعيدولا بحاص ضبق لاق اذإ عدوملا نأ ىرت الأ ‹« تاتبلا ىلع فلحي كلذب ملع يل :لاق ول امأ

 عئابلا رقأ مث يرتشملا ىلإ ملسو عاب اذإ عيبلاب ليكولا كلذكو « تاتبلا ىلع عدوملا فلحي هنإف ينم

 اذهو تاتبلا ىلع فلحيو « هنيي عم ليكولا لوق لوقلاف لكوملا دحجو « نمثلا ضبق لكوملا نأ

 . ريخلا لعف ىلع فيلحت

 كلذب ملع ناكف «نمشلا ليكولا ضہق : لاق نأب كلذب ًاملع هل نأ يعدي ليكولا نكلو

 . لوصفلا »يف اذك « تاتبلا ىلع فلحيف

 . ىنعملا ثيح نم درلاو ميلستلا وهو « هسفن لعف ىلع فيلحت اذه نأب : هيلع بيجأو

 نإو يأ «عماجلا» ةلأسم ةميق نم اذهو :ش ( تاحبلا ىلع فلحي هارتشا وأ هل بهو نإو) م

 قلطملا دوجول) :م ةنيبلا فلحتسي هنإف هل هنأ معزي ءاجو هب ىرتشا وأ هضبقو ًادبع لجرل بهو

 .(ةبهلا كلذكو اًعضو كلملا توبثل اببس ءارشلا ذإ نيميلل

 يرايتخا ببس «كلملا توبثل ببس » : هلوق ىنعم نأب بيجأ .؟كلذك ثرإلا : ليق نإف :ش

 . عنص ام ملعیف هسفنب هرشابف

 رخاآلا ىلع ىعدا نمو) :م :اريخصلا عماجلا» يف -هللا همحر- دمحم لاق يأ :ش (لاق) :م

 یدتفا يأ :ش (وهو زئاج وهف مهارد ةرشع ىلع) :م هنيي نم يأ :ش (هنم هخلاص وأ هنیي یدنفاف الام

 ىور :-هللا همحر- يزارتألا لاق :ش (-هنع ىلاعت هللا يضر- نامشع نع روثأم) :م نيميلا

 فلحي ملو لام ا عفد هنأ -هنع هللا يضر- نامثع نع «ريغصلا عماحل ا حرش» يف انباحصأ
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 . هقح طقسأ هنأل ءًادبأ نيميلا كلت ىلع هفلحتسي نأ هل سيلو

 همحر-ىعفاشلا لاق : «ىضاقلا بدأ» باتك ىف ٠ةف ىملا» باتك ىف ىقهيبلا لاق : تلق

 فاح :لاق مث لام اهادتفاف نيميلا هيلع تدر -هنع هللا يضر” نافع نب نامثع نأ ينغلب : -هللا

 . هنیي اذه :لاقيف يردق قفاوي نأ

 نأ : لاسرإ هيفو يبعشلا نع حيحص دانسإب -هللا همحر- ديلولا يبأل «جرخملا» باتك يفو

 : هل لاق هاضاقت املف ‹ مهرد فالآ ةعبس -هنع هللا يضر- نافع نب نامثع نم ضرقتسا الجر

 رمع « فالآ ةعبس اهنأ فلحت :لاقف « -هنع هللا يضر- رمع ىلإ همصاخف فالآ ةعبرأ يه اغإ

 . كاطعأ ام ذخ : رمع هل لاقف « فلحي نأ هنع هللا يضر نامثع ىبأف [. . .1: -هنع هللا يضر-

 ناك -هنع هللا ىضر- نامثع نأ بتكلا تاياور تفلتخا : - هللا همحر- ىكاكلا لاقو

 « لاقف هنیی یدتفاف هيلع یعدم ناک (ةيريهظلا دئاوفلا» يف ايعدا ءلالا كلذ نم هيلع ىعدم

 . هنیي ببسب اذه : لاقيف ينيي ردق قفاوي نأ فاخأ

 :م حيحصلا وه لوألا : تلق « دادقملل الام ىعداف « ًايعدم ناك هنأ ركذ : «طوسبملا »يفو

 طقسأ هنأل أدب نيميلا كلت ىلع) :م هيلع ىعدملا يأ :ش (هفلحتسي نأ) :م يعدملل يأ :ش (هل سیلو)

 . ءادتفالاو حلصلاب يآ :ش (هقح
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 فلاحتلا باب

 عئابلا فرتعا وأ ‹ هنم رثكأ ئابلا ىعداو ًانمث امهدحأ ىعداف عيبلا يف ناعيابتلا فلتخا اذإو : لاق

 رخآلا بناجلا يف نأل « اهب هل ىضق ةنيبلا امهدحأ ماقأو هنم رثكأ يرتشملا ىعداو عييملا نم ردقب

 ‹ ىلوأ ةدايزلل ةتبثلا ةنيبلا تناك ةنيب امهنم دحاو لك ماقأ نإو « اهنم ىوقأ ةنيبلاو « ىوعدلا درجم

 ةنيبف ًاعيمج عيبملاو نمشلا يف فالتخالا ناك ولو ةدايزلا يف ضراعت الو تابثإال تانيبلا نأل

 لكل نكي مل نإو ‹ تابثإلا ةدايز ىلإ ًارظن عيبا يف ىلوأ يرتشملا ةنيبو ‹ نمشلا يف ىلوأ ئابلا
 ليقو «عيبلا انخسف الإو عئابلا هاعدا يذلا نمثلاب ىضرت نأ امإ :يرتشملل ليق « ةنيب امهنم دحاو

 هذهو ةعزانملا عطق دوصقملا نأل عيبلا انخسف الإو عيبلا نم يرتشملا ءاعدا ام ملست نإ امإ :عئابلل

 ‹ هب نایضارتی هب املع اذإف ‹ خسفلاب نایضری ال امر هنأل هيف ةهج

 (فلاحتلا باب) :م

 نايب يف عرش دحاولا نيي مكح ركذ الو «نينثالا نيب فلاحتلا نايب يف باب اذه يأ:ش
 . دوجولا يف دحاولا دعب نانثالاو « نينثالا نيب نيميلا

 ًانمث امهدحأ ىعداف عيبلا يف ناعيابتملا فلتخا اذإو) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 . ةطنحلا نم رك : لاق نأب :ش (عيبملا نم ردقب عئابلا فرتعا وأ هنم رثكأ عئابلا ىعداو

 يأ :ش (اهب هل ىضق ةنيبلا امهدحأ ماقأو) :م نارك : لاق نأب :ش (هنم رثكأ يرتشملا ىعداو) :م

 ىلع مكحلا بجوت اهنأل :ش (اهنم ىوقأ ةنيبلاو» ىوعدلا درجم رخآلا بناجلا يف نأل) :م « ةنيبلاب

 تانيبلا نأل ىلوأ ةدايزلل ةتباملا ةنيبلا تناك ةنيب امهنم دحاو لك ماقأ نإو) :م هبجوت ال یوعدلاو يضاقلا

 ةنيبلاب تناكف «ةدايزلل ضرعتت ال لقألل لرألل ةبعملا ةنيبلا نأل :ش (ةدايزلا يف ضراعت الو تابثألل

 . ضراعملا نع تلأس ةدايزلل ةتبخملا

 يف ىلوأ يرتشمل ا ةنيبو ‹ نمثلا يف ىلوأ عئابلا ةنيبف اعيمج عييملاو نمللا يف فالتخالا ناك ولو) :م

 لاقو «رانيد ةئاب اهدحاو ةيراجلا هذه كتعب : عئابلا لاق نأب :ش (تابثإلا ةدايز ىلإ ًارظن عيبما

 . ةنيبلا ماقأو ًارانيد نيسمخب فصولا اذه عم ينعب : يرتشملا

 همحر-رفز لوق وهو ًالوأ لوقي ناكو ءًارخآ -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق اذه: ليقو

 ليق ةنيب امهنم دحاو لكل نكي مل نإو) :م نيرشعو ةسمخو ةئاب يرتشملل امهب ىضقي:-هللا

 هاعدا ام ملست نأ امإ: عئابلل ليقو « عيبلا انخسف الإو عئابلا هاعدا يذلا نمثلاب ىضرت نأ امإ :يرتشملل

 خسفلاب نايضري ال امر هنأل هيف ةهج هذهو« ةعزانملا عطق دؤصقملا نأل عيبلا انخسف الإو عيبلا نم يرتشملا

 ملع اذإف « رانيد ةئاب يرتشملل ًاعيمج عيبملا انخسف الإو يرتشملا نم :ش ( هب نايضارتي هب املع اذإف
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 ضبقلا لبق فلاحتلا اذهو « رخآلا ىوعد ىلع امهنم دحاو لك مكاحلا فلحتسا ايضارتي مل نإف

 بوجو يعدي يرتشملاو هركني يرتشملاو « نمشلا ةدايز يعدي عئابلا نأل ؛ سايقلا قافو ىلع
 فلاخمف ضبقلا دعب امأف «فلحيف ركنم امهنم دحاو لكف «هركني عئابلاو دقن اب عيبملا ميلست

 نمشلا ةدايز يف عئابلا ىوعد يقبف هل ملاس عيبملا نأل ؛ائيش يعدي ال يرتسشملا نأل سايقلل

 فلتخا اذإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو صنلاب هانفرع انكل هفلحب يفتكيف اهركني يرتشملاو

 يبأو دمحم لوق اذهو يرتشملا نيميب ئدتبيو : لاق «« ادارتو افلاحت اهنيعب ةمئاق ةعلسلاو ناعيابتملا

 ؛ حيحصلا وهو- هللا همحر - ةفينح يبآ نع ةياور وهو ارخآ -هللا امهمحر-فسوي

 . امهنم دحاو لک يعدا ام يأ « نايضارتمب خسفلاب يأ « هب

 لبق فلاحتلا اذهو «رخآلا ىوعد ىلع امهنم دحاو لك مكاحلا فلحتسا ايضارتي مل نإف) :م

 يرتشملا نمثلا ةدايز يعدي عئابلا نأل ؛سايقلا قافو ىلع) :م ةعلسلا يرتشملا ضبق لبق يأ :ش (ضبقلا

 نأل :ش (ركنم امهنم دحاو لكف «هركني عئابلاو دقن اب عييملا ميلست بوجو يعدب يرتشملاو « هركني
 ىلع نيميلاو « خسفناف ايضارت ابر امهنأل ةعزانملا عطق يأ «هيف ةهج اذهو «ةعزانملا عطق دوصقلا

 ضبقلا دعب امأف ) :م يرتشملاو عئابلا فلاحت امأف يأ :ش (فلحيف) :م روهشملا ثيدحلاب ركنأ نم

 نمشلا ةدايز يف عئابلا ىوعد يقبف هل ملاس عيبملا نأل؛ انيش يعدي ال يرتشملا نأل« سايقلل فلاخمف

 . ُب يبنلا لوق يأ :ش ( وهو صنلاب هانفرع انكل «هفلحب يفتكيف ءاهركني يرتشم او
 ٠ :ش (ادارتو افلاحت اهنيعب ةمئاق ةعلسلاو ناعيابتملا فلتخا اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق) :م

 همحر- يرذنملا لاقو ‹ قرط نم -هنع هللا ىضر- دوعسم نب هللا دبع نع يور ثيدحلا اذهب

 دقو تبشت ال اهلكو ء-هللا همحر- دوعسم نب هللا دبع نع قرط نم ثيدحلا اذه ىور : -هللا
 . هنيعب مئأق عيبملاو ناعيبلا فلتخا اذإ» : اهضعب يف عقو

 يفو « -هللا همحر- ىليل يبأ نبا ةياور نم هنإف « حصي ال وهو «ةمئاق ةعلسلاو» : ظفل يفو

 ضعب يفو «لاحلا لوهجم وهو -هللا همحر- سيق نب نمحرلا دبع هيفو « عاطقنا هقرط ضعب

 ضعب لوق نم هنإ : ليقو « هيبأ نم عمسي مل وهو دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع قرطلا
 . روهشم حيحص ثيدحلا اذه : لوقي هنأ «ةيادهلا حارشا ضعب نم بجعلاو « ةاورلا

 يرتشملا نيميب) :م يضاقلا يأ :ش ( ئدتبيو) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 ( حيحصلا وهو-هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةياور وهو ارخآ هللا امهمحر فسوي يبأو دمحم لوق اذهو

 نباو [۱۲۹۳] يذمرتلاو ٤۳۳۳1[ يئاسنلاو [ ۳١١١ ] مئاق عيبملاو ناعيبلا فلتحا اذإ باب . دواد وبآ هاور (۱)

 . اًضعب اهضعب دضعب نکلو فعض نم ولخت ال قرط هل ثیدحلاو ٤٥[ /۲] مکاحلاو ]۲۱۸٦[ هجام

or 



 مازلإ وهو . لوكنلا ةدئاف لجعتي هنألو ‹ نمثلاب الوأ بلاطي هنأل ؟راكنا امهدشأ يرتشملا نأل

 فسوي وبأ ناكو .نمثلا ءافيتسا نامز ىلإ عيبملا ميلستب ةبلاطملا رخأتت عئابلا نيميب أدب ولو« نمثلا

 لوقلاف ناعيابتملا فلتخا اذإ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل عئابلا نيميب أدبي الوأ لوقي -هللا همحر-

 « عئابلا هلاق ام

 ا

 هنأ - هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةياورو «لوألا -هللا همحر- فسوي يبأ لوق نع هب زرتحا :ش

 . عئابلا نيميب ًأدتبي

 : يزارتألا لاقو -هللا همحر-يعفاشلاو رفز لاق « هححصو : - هللا همحر- يكاكلا لاقو

سملا يف يعفاشلا باحصأ لاقو « «بيرقتلا» يف اذك « مئابلا نيميب أدبي رفز نع
 ‹ لاوقأ ةثالث ةلأ

 نم مهنمو « رايخلاب مكحلا : ثلاثلاو «يرتشملا نيميب أدبي : يناثلاو « عئابلا نيميب أدبي : اهادحإ

 . «عطقألا حرش» يف اذك « لاح لكب عئابلا نيميب أدبي : لاق

 ةموصخل اب أدتبا ناك نإ يرتشملا نأ وهو :«فالحتسالا باتك حرش» يف يرودقلا لاقو

 يرتسشملا نأل) :م « يرتشملا نيميب أدتبا يرتشملا ىلع ىعداو ةموصخلا ءادتبا عئابلا ىلع ىعداو

 لجعتي هنأل وأ) :م «ملظأ ئدابلاو « راكنإلاب ًائداب نوكيف :ش (نملاب الوا بلاطب هنأل اراكنإ امهدشأ

 . لوكنلا يف يفوتسي ال اميف فلحتسي ال ىتح لوكنلا ةدئافل تعرش نيميلاو «:ش (لوكنلا ةدئاف

 ميلست نأل « ةدئاف رخأتي عئابلاو :ش (نمللا مازلإ) :م لوكنلا ةدئافب ليجعتلا يأ :ش (وهو) م

 . يضاقلا يأ :ش (ادب ولو) :م : هلوق ىنعم وهو « نمثلا ءافيتسا نامز ىلإ رخؤي ميبملا

 عيبملا كسمأ : لاقي هنأل :ش ( نمشلا ءافيتسا نامز ىلإ عيبملا ميلسستب ةبلاطملا رخاتت عئابلا نيميب) :م

ر-فسوي وبآ ناکو) :م الو لوکنلاب هتدئاف لجعت ام دقت لكف « نمشلا يفوتسي ىتح
 < هللا همح

 . يي يبنلا لوقل يأ :ش (مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل عئابلا نيميب أدبي: الوأ لوقي

اور ثيدحلا اذه :ش (٠عئابلا هلاق ام لوقلاق ناعيابتملا فلتخا اذ م
 نع شمعألا نع دواد وب ه

 ىلإ عاب -هنع هللا يضر- دوعسم نب هللا دبع نأ هدج نع هيبأ نع دمحم نب سيق نب نمحرلا دبع

دح تئش نإ : هللا دبع لاقف ؛ فالآ ةرشعب متلخأ اغإ : لاقف
 هللا لوسر نم هتعمس ثيدحب كتث

 . « اكراتتي وأ ةعلسلا بر لوقي ام وهف ةنيب امهنيب سيلو ناعيابتلا فلتخا اذإ » لوقي ال

انسإلا حيحص : لاقو (كردتسملا» يف مكاحلا هاورو
 : ناطقلا نبا لاقو « هاجرخي ملو د

 . لوهجم ثعشألا نب نمحرلا

 . )¥ /۲ )ينابلألا ةمالعلل دواد يبآ حيحص رظنا =

u: 



 امهيأ نيميب يضاقلا أدب« نمثب نمث وأ نيعب نيع عيب ناك نإو ميدقتلا هتدئاف لقآو ركذلاب هصخ

 ام هللاب يرتشملا فلحيو « فلاب هعاب ام هللاب عئابلا فلحي نأ نيميلا ةفصو « امهئاوتسال ءاش

 فلحيو « نيفلاب هعاب دقلو « فلأب هعاب ام هللاب فلحي :«تادايزلا» يف لاقو نيفلأب هارتشا
 حصألاو «ًاديكات يفنلا ىلإ تابثإلا مضي ‹ فلأب هارتشا دقلو « نيفلأب هارتشا ام هللاب يرتشمل ا

 الو متلتق ام هللاب »ةماسقلا ثيدح هيلع لد ‹ تعضو كلذ ىلع نايألا نأل ؛ يفنلا ىلع راصتقالا

 «٤ًالتاق هل متملع

 يضر- دوعسم نبا نع ‹ ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع -هنع هللا يضر- يذمرتلا هجرخأو

 : لاقو « راتخي عاتبملاو «عئابلا لوق لوقلاف ناعيابتملا فلتخا اذإ :١ ايي هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا

 :م مالسلا هيلع هنآ : لالدتسالا هجو دوعسم نبا كردي مل هللا دبع نب نوع نإف « لسرم ثيدح

 (ميدقتلا هتدئاف لقأو) :م عئابلا لوق لوقلا لعج ثيح روكذملاب عئابلا صح يأ :ش (ركذلاب هصخ)

 . مدقتلا ديقي نأ صيصختلا اذه لاوقآ لقأ يأ :ش

 هيلع هلوقل ‹لكشي ال ةمولعم يرتشملا ةنيب نأل ركذلاب مئابلا صح اغنإ هنأب عطقألا باجأو

 لکشی ام نیبو < هنايب مدقت امع مالسلا هيلع تكسف ىضم دقو ‹ « ركنأ نم ىلع نيميلاو » :مالسلا

 . هنایب مدقتی ملو

 يضاقلا ادب) :م فرصلا وهو :ش (نمثب انمث وأ) :م ةضياقملا وهو :ش (نيعب نع عيب ناك نإو) :م

 لك يف - هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو ‹لوكنلا ةدئاف يف يآ :ش (امهئاوتسال ءاش امهيآ نيميب

 . يرودقلا ةلأسم ىلع ًاعيرفت اذه -هللا همحر- فنصملا ركذ انإو « ههجوف عويبلا

 . (عماجلا» يف - هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 لاق ‹ نيفلاب هارتشا ام هللاب يرتشملا فلحيو فلاب هعاب ام هللاب عئابلا فلحي نأ :نيميلا ةفصو ) :م

 دقلو نيفلأب هارتشا ام هللاب يرتشملا فلحيو « نيفلأب هعاب دقلو «فلأب هعاب ام هللاب فلحي :«تادايزلا» يف

 نيفلأب هارتشا ام هللاب يرتشملا فلح ول هنآ : هنايب :ش ( اديكات يفنلا ىلإ تابثإلا مضي « فلاب هارتشا

 اذكو « ةدايزلا يف عئابلا قح لطبيف ةئامعستو فلأب هارتشا دقلف « هنيي يف اراب نوكيو فلحي اجبر

 لطيف مهرد فلأب هعاب هنأ زاوجل اًقداص نوكيو فلحي ابر فلأب هعاب ام هللاب فلح ول « مئابلا
 يفنلا ىلع يأ :ش ( تعضو كلذ ىلع ناميألا نأل ؛يفنلا ىلع راصتقالا حصألاو ) :م < يرتشملا ىح

 هل متملع الو متلتق ام هللاب »:ةماسقلا ثيدح ) :م يفنلا ىلع تعضو هنآ يأ :ش ( هيلع لد ) م

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هباب يف ةماسقلا ثيدح يتأيسو :ش ( ٠ ًالتاق



 مل هنأل . فلاحتلا سفنب خسفني ال هنأ ىلع لدي اذهو امهنيب عيبلا يضاقلا خسف افلح نإف :لاق

 مل اذإ: لاقي وأ .ةعزانملل ًاعطق يضاقلا هخسفيف لوهجم عيب ىقبيف امهنم دحاو لك هاعدا ام تبثي

 امهدحأ لكن نإو لاق. دسافلا عيبلا يف خسفلا نم دب الو دساف وهو لدب الب ًاعيب ىقبي لدبلا تبثي

 لوقلا مزلف رخآلا ىوعدل اضراعم هاوعد قبي ملف الزاب لعج هنأل رخآلا ىوعد همزل نيميلا نع

 امهنيب فلاح الف نمثلا ضعب ءافيتسا يف وأ رايخلا طرش يف وأ لجألا يف افلتخا نإو :لاق «هتوبشب

 اذه نأل <

 يرودقلا مالك اذه :ش ( امهنيب عيبلا يضاقلا خسف افلح نإف ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 (فلاحتلا سفنب خسفني ال ) :م عيبملا نأ يأ :ش ( هنأ ىلع لدي اذهو ) :م - هللا همحر- فصلا لاقو

 اذإ لاق ثيح يضاقلا مزاح يبأل «فالحتسالا» باتك يف حرص هبو « يضاقلا خسفي مل ام :ش

 . فلاحتلاب خسفني ملو « عيبلا مكاحلا خسف افلاحت

 عيبلا مزتلي نأ سايقلا «فلح نإف : «يواحطلا حرش» يف يباجيبسألا مامإلا لاقو

 خسفي مل ام فلاحتلا سفنب امهنيب عيبلا خسفني الو نادارتي ناسحتسالا يفو « لاق اب يرتشملل

 هل ناك مكاحلا خسف لبق هبحاص لاق اب عيبلا مزتلي نأ دارأ ول امهدحأ نأ ىتح < امهنيب مكاحلا

 . ىهتنا حصأ لوألاو «خسفني فلاحتلا سفنب : مهضعب لاقو «كلذ

 ضقني ال افلح نإو :«يضاقلا بدأ بيذهت» يف - هللا همحر- يحصانلا مامإلا لاقو

 هيلع هلوق ليلدب ؛امهل قح خسفلا نأل « امهدحأ بلطي وأ كلذ ابلطي ىتح امهنيب عيبملا يضاقلا

 . (ادارتو افلاحت » : لاق هنأ مالسلا

 :ش ( ةعزانملل اعطق يضاقلا هخسفيف لوهجم عيب ىقبيف امهنم دحاو لك هاعدا ام تبثب مل هنأل ) :م

 نم دبالو دساف وهو لدب الب اعیب یقبی ) :م ضراعتلل :ش ( لدبلا تبثي مل اذإ :لاقي وأ ) :م ءامهنيب

 دحاو لك نأل دقعلا يف فالتخالا بجوي لدبلا يف فالتخالاو « :ش ( دسافلا عيبلا يف خسفلا

 . لدبلا ةلاهحل ال وهجم عيبلا ناكف رخآلا هاعدا يذلا ريغ ادقع یعدا امھنم

 (رخآلا ىوعد همزل نيميلا نع امهدحأ لكن نإو) :م - هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ملف ) :م ضارعألا يف لدبلا حصيف :ش ( الزاب لعج هنأل ) :م :- هللا همحر- فنصملا لاقو :ش

 . ضراعملا مدعل :ش ( هتوبثب لوقلا مزلف رخآلا ىوعدل اًتضراعم هاوعد قبي

 وأ هلصأ يف يآ :ش ( لجألا يف افلتخا نإو ) :م - هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 الف ) :م نمثلا لك افلتخا ول اذكو « :ش ( نمثلا ضعب ءافيتسا يف وأ رايخلا طرش يف وأ ) :م هردق

 ءافلاحت : - هللا مهمحر- كلامو يعفاشلاو رفز لاقو دمحأ لاق هبو « اندنغ :ش ( امهنيب فلاحت

 وأ لصألا يف فالتخالا يأ :ش ( اذه نال ) :م «عامجإلاب افلاحتي مل عيبلا لصأ يف افلتحخا ولو

۳e٦ 



 ال همادعناب نأل اذهو« ءاربإلاو طح لا يف فالتخالا هبشأف هب دوقعملاو هيلع دوقعملا ريغ يف ًافالتخا

 فالتخالا ةلزنم نوكي ثيح هسنج وأ نمللا فصو يف فالتخالا فالخب دقعلا ماوق هب ام لتخي

 فصولاب فرعي وهو نيد نمثلا نإف نمثلا سفن ىلإ عجري كلذ نال فلاحتلا نايرج يف ردقلا يف

 نم لوق لوقلاو لاق هيضم دعب دوجوم نمثلا نأ ىرن الأ .فصوب سيل هنأل لجألا كلذك الو

 كله نإف:لاق ضراوعلا ركنل لوقلاو طرشلا ضراعب ناتبثي امهنأل هنيمي عم لجألاو رايخلا ركني

 ( هب دوقعملاو ) :م عيبلا وهو :ش ( هيلع دوقعملا ريغ يف اًئالتخا ) :م نمشلا ضعب ءافيتسا رايخلا طرش

 نم يأ :ش ( ءاربإلاو ) :م نمثلا نم طحلا يف يأ :ش ( طحلا يف فالتخالا هبشأف ) :م نمشلا وهو :ش

 . اذكف فلاحتلا بجي ال اهيفو نمللا

 نأل ) :م ءهبدوقعملاو هيلع دوقعملا ريغ يف فالتخاو :هلوق ىلإ ةراشإ :ش (اذهو ) :م

 رمأ رايخلا طرشو لجألا نأل < :ش ( دقعلا ماوق هب ام لتخي ال ) :م لجألا مادعناب يأ :ش (همادعناب

 عيبلاب نيدهاشلا دحأ دهشف نمشلا يف افلتخا ول اذهلو ءامهنودب حصي دقعلا نأل « دقعلا يف دئاز

 . لبقيال ريناندلاب رخآلاو مهرد فلأب

 لبقي فلاب عيبلاب رخآلاو رهش ىلإ فلاب عيبلاب نيدهاشلا دحأ دهشف لجألا يف افلتحا ولو

 دهش رخ لاو مايأ ةثالث رايخلا طرشب هعاب هنأ امهدحأ دهش ول كلذكو ٤ ةلاح فلأب عيبلاب ىضقيو

 يف يأ :ش ( نمشلا فصو يف فالتخالا فالخب ) :م« ةداهشلا تزاج رايخلا ركذي ملو هعاب هنأ

 فالتخالا ةلزنمب نوكي ثيح) :م ‹ريئاند وأ مهارد نمشلا نوک وهو :ش ( هسنج وأ ) :م هتءادرو هتدوج

 :ش ( كلذ نأل ) :م ءهبوجو يف يأ :ش ( فلاحتلا نايرج يف ) :م نمشلا ردق يف يأ :ش ( ردقلا يف

 ( فصولاب فرعي وهو نيد نمثلا نإف نمشلا سفن ىلإ عجري ) :م سنج لاو فصولا يف فالتخالا يأ
 . طسو وأ ءيدر وأ ديج هنأب :ش

 ‹طرشلا ةطساوب تبثي هنكل هسفنب لصأ وه لب :ش ( فصوب سيل هنأل لجألا كلذك الو ) :م

 طقسي الف لجألا يضم دعب يأ :ش ( هيضم دعب دوجوم نمشلا نأ ىرت الأ ) :م :هلوقب كلذ حضوأو

 . لجألا طوقسب

 ( هني عم لجألاو رايخلا ركني نم لوق لوقلاو ) :م: - هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يف ركنملا لوق لوقلاو ضراع رمأ كلذ نأل ءركنملا لوق لوقلا نوكي افلاحتي مل اذإ امهنأل :ش

 ( طرشلا ضراعب ناشي ) :م رايخلاو لجألا نأل يأ :ش ( امهنأل ) :م : هلوق ىنعم وهو «ضراوعلا

 . ةياورلا رهاظ اذهو :ش ( ضراوعلا ركنمل لوقلاو ) :م ءدقعلا لصأ ىلع ضراع طرشب ينعي :ش

 ركني هنأل فيلحتلا يف اذك «رايخلا يعدي نم لوق لوقلا نأ :- هللا همحر- ةفينح يبأ نعو

 كله نإف ) :م :- هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م ءهيلع نمثلا بوجو وأ هكلم نع هل

ov 



 لاقو يرتشملا لوق لوقلاو-هللا امهمحر-فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع افلاحني مل افلتخا مث عيبملا

 همحر -يعفاشلا لوق وهو كلاهلا ةميق يلع عيبلا خسفنيو نافلاحتي :-هللا همحر- دمحم

 لك نأ: امهل بيعلاب هدر ىلع ردقي ال لاحب راص وأ هكلم نع عيبملا جرخ اذإ اذه ىلعو-هللا

 نمللا ةدايز عفد ديفي هنأو هركني رخآلاو هبحاص هيعدي يذلا دقعلا ريغ يعدي امهنم دحاو
 . ةعلسلا كاله دعب نمثلا سنج يف افلتخا اذإ امك نافلاحتيف

 يبأ دنع افلاحتي مل ) :م نمثلا رادقم يف ينعي :ش ( افلتخا مث ) :م يرتشملا ضبق دعب :ش ( عييملا

 هللا همحر- كلام لاق هبو « هنيي عم :ش ( يرتشملا لوق لوقلاو - هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح
 . ةياور يف - هللا همحر- دمحأو ةياور يف -

 دعب ينعي :ش ( كلاهلا ةميق ىلع عيبلا خسفنيو نافلاحني :- هللا همحر- دمحم لاقو ) :م

 كلام لوقو «ةياور يف :ش (- هللا همحر- يعفاشلا لوق وهو ) :م « ةميقلاب دقعلا نادارتي فلاحتلا

 . ةياور يف - هللا همحر- دمحأ لوقو ةياور يف -هللا همحر-

 لبق نافلاحتي : ةثلافلاو « انركذ ام نانثا نمشلا رادقم يف افلتخا اذإ : تاياور عبرآ كلالو

 . انهربي ملام ضبقلا دعب نافلاحتي : ةعبارلاو « ةعلسلا يرتشملا ضبق

 كلم نع يأ :ش ( هكلم نع عيبملا جرخ اذإ ) :م فالحلا اذه ىلعو يأ :ش ( اذه ىلعو ) :م

 ىلع ) :م يرتشملا يآ :ش ( ردقي ال لاحب ) :م عيبملا يأ :ش ( راص وأ ) :م ةبهلاب وأ عيبملاب ىرتشملا

 هللا امهمحر- يعفاشلاو دمحمل يأ :ش ( امهل ) :م هدي يف هيف بيعملا ثودحب يأ :ش ( بيعلاب هدر

 رخآلاو هبحاص هيعدي يذلا دقعلا ريغ يعدي ) :م نيدقاعتملا نم يأ :ش ( امهنم دحاو لك نأ) :م -

 يرتشملا هركني ادقع يعدي عئابلا نإف « هيلع ىعدمو يعدم امهنم دحاو لك نأل :ش ( هركني
 . عئابلا هركني ادقع يعدي يرتشملاو

 الف عئابلا لكن ول يرتشملا نع :ش ( نمثل ةدايز عفد ديفي ) :م فلاحتلا نأو يأ :ش ( هنأو ) :م

 لصحي مل: انلق ؟عئابلا فيلحت ةدئاف امف « ذئنيح ةارتشملا هب فرتعا ام ىلع ةدايز يرتشملا عفدي

 ةدئاف ام :لاقي نأ وهو ردقم لاؤس باوج اذه : - هللا همحر- يكاكلا لاقو « اديفم نوكيف

 . كالهلاب دارتلا عنتماو دارتلا هتدئاف نإف «؟ كدنع فيلحتلا

 : ليق نإف ‹ يرتشملا لوكن ريدقت ىلع عئابلا اهيعدي يتلا ةدايزلا عقو « ةدئاف هيف لب : لاقف

 نإف ‹ يرتشملا لصحي مل :انلق ؟عئابلا فيلحت ةدئاف امف « ذئنيح ةارتشملا فيلحتب لصحي اذه

 اذإف « ئابلا هاعدا ام يرتشملا نع عفدني لكن اذإ عئابلاو « عئابلا هاعدا ام همزلي لكن اذإ يرتشملا

 امهدحأ ىعدا نأب « :ش ( ةعلسلا كاله دعب نمثلا سنج يف افلتخا اذإ امك نافلاحتيف ) :م كلذك ناك

 . ةميقلا در يرتشملا مزليو نافلاحتي عيبملا كاله دعب مهاردلا رخآلاو ريناندلا

o۸ 



 هنأ ا( سايقلا فالخ ىلع صبقلا دعب فلاحتلا نأ: -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبألو

 خسفلا ىلإ يضفي هيف فلاحتلاو ةعلسلا مايق لاح يف هب عرشلا درو دقو «هيعدي ام يرتشملل ملس
 بسلا يف فالتخالاب يلابي ال هنألو« هانعم يف نكي ملف دقعلا عافترال اهكاله دعب كلذك الو«

 دقعلا هبجوي ام ةدئافلا نم ىعاري امنإو .دوصقملا لوصح دعب

 ضبق دعب يأ :ش ( ضبقلا دعب فلاحتلا نأ :- هللا امهمحر- ةفينح يبأو فسوي يبألو ) :م

 اًعيش عئابلا ىلع يعدي الو « :ش ( هيعدي ام يرتشملل ملس هنأ ال سايقلا فالخ ىلع ) :م ةعلسلا

 يف ) :م فلاحتلاب يأ :ش ( هب عرشلا درو دقو ) :م ءامهقافتاب هيلإ ملس هل كولم عيبملا نأل «هركني

 اهمايق لاحك سيل اهكاله لاح نأل « ةعلسلا كاله لاح ىلإ ىدعتي الف :ش ( ةعلسلا مايق لاح

 ىلإ امهنم دحاو لك دوعيف دقعلا خسفي هنإف « امهنم دحاو لك نع ررضلا عفدني اهمايق دنع نأل <

 بيعلاب درلابو ةلاقإلاب خسفلا لمتحي ال دقعلا ذإ كلذ لصحي مل كالهلا دعبو « هنيعب هلام سأر

 . فلاحتلاب اذكف كالهلا دعب

 باوج اذهو « :ش ( خسفلا ىلإ يضفي ) :م ةعلسلا مايق لاح يف يآ :ش ( هيف فلاحتلاو ) :م

 خسفلا ىلإ يضفي هيف فلاحتلاو هلوقب باجأف « ةلالدلاب هب قحلي هريغ ىلإ دعتي مل نإ : لاقي امع
 دعب يآ :ش ( اهکاله دعب كلذك الو ) :م نآلا انركذ امك ؟امهنم دحاو لك نع ررضلا هب عفدنيف

 ءةلالدلاب قاحلإلا لطبف :ش ( هانعم يف نكي ملف ) :م كالهلاب :ش ( دقعلا عافترال ) :م ةعلسلا كاله

 هيعدي يذلا دقعلا ريغ يعدي امهنم دحاو لك نإ: امهلوق نع باوج اذه« :ش ( يلابي ال هنألو ) :م

 ) :م يلابي ال هنأل هيف نحن اميف انرضي ال نكل كلذ انملس يأ « ةلعلا بجومب لوق وهو هبحاص

 كلهو هل ملس ثيح يرتشملل عيبملا ةمالس وهو :ش ( دوصقملا لوصح دعب ببسلا يف فالتخالاب

 . نيميلا هيلع بجيل هركني اًتيش مئابلا ىلع يعدي سيلو « هكلم ىلع

 لك يف نإف ةبهو اعيب افلتخا اذإ ابو ةعلسلا مايق لاحب ضقونو : - هللا همحر- لمكألا لاق

 . ببسلا فالتخال دوجوم فلاحتلا لصاحو «دوصقملا امهنم

 ‹ فالتخالا ىلع هنأب يناثلا ىلعو سايقلا فالخ ىلع صنلاب هتوبث لوألا نع بيجأو

 امهلوق نع اًباوج :ش ( ىعاري امنإو ) :م :- هللا همحر- دمحم لوق : بتكلا ضعب يف روكذملاو

 .( دقعلا هبجوي ام ) :م تبثت يتلا :ش ( ةدئافلا نم ) :م ةاعارملا هريدقت نمثلا ةدايز عفد ديفي هنأو

 نوكيال ام :دقعلا تابجوم نم دارملاو «؟ دقعلا تابجوم نم تسيل لاق يتلا ةدئافلاو :ش

 فلاحتلاور فلاحتلا تابجوم نم لوكنلاو لوكنلا تابجوم نم هاركذ يذلاو « هنودب دوجو دقعلل

 دق انأل ؛ رظن هيفو هضبقو عيبملا كلم وهو هتابجوم نم وهام كرتي الف دقعلا تابجوم نم سيل
 ؛رظن هيفو ‹ هضبقو عيبملا كلم وهو ‹ هتابجوم نم سيلو فلاحتلل ةدئاف ةعلسلا مايق لاح انربتعا

۹ 



 نأل نافلاحتي ًانيع ناك نإف« ًانيد نمثلا ناك اذإ اذهو هتابجوم نم تسيل نمللا ةدايز عفد ةدئافو

 مل نإ هتميق وأ لشم هل ناك نإ كلاهلا لثم دري مث خسفلا ةدئاف رفوتف مئاق نوبناجلا دحأ يف عيبملا

 هللا همحر ةفينح يبأ دنع افلاحتي مل نمشلا يف افلتخا مث نيدبعلا دحأ كله نإو لاق لثم هل نكي

 دنع هنيمي عم يرتشملا لوق لوقلا :«ريغصلا عماحجلا» يفو كلاهلا ةصح كرتي نأ عئابلا ىضري نآ الإ

 ‹ كلاهلا ةميق نم هل ءيش الو يحل ا دبعلا ذخأي نأ عئابلا ءاشي نأ الإ -هللا همحر- ةفينح يبأ

 تہثي هنأ : باوجلاو « دقعلا تابجوم نم سيلو فلاحتلل ةدئاف ةعلسلا مايق لاح انربتعا دق انأل

 . سايقلا فالخ ىلع صنلاب

 جاتحي ال دقعلا نأل دقعلا باوجلا ةمتت نم :ش ( هتابجوم نم تسيل نمشلا ةدايز عفد ةدئافو ) :م

 ناك اذإ ) :م فالتخالا يأ :ش ( اذهو ) :م « عئابلا لوكن تابجوم نم نمثلا ةدايز عفد ةدئاف نأل

 يف ةتباثلا ةفوصوملاو تانوزوملاو تاليكملاو ريناندلاو مهاردلاك ةمذلا يف اتباث :ش ( ايد نمللا

 عيبملا نأل نافلاحتي ) :م نيضوعملا دحأ كلهو ةضياقم دقعلا ناك نإف :ش ( اتيع ناك نإف ) :م «ةمذلا

 ( هتميق وأ لشم هل ناك نإ كلاهلا لثم دري مث ) :م درلا يأ :ش ( خسفلا ةدئاف رفوتف مئاق نيبناجلا دحأ يف

 . ناويحب اًناویح اعيابت اذإ امیف ناویحلاک :ش ( لثم هل نکی مل نإ ) :م هتمیق دری وأ يأ :ش

 لجرلا عاب ينعي :ش ( نيدبعلا دحأ كله نإو ) :م - هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 عئابلا لاقف :ش ( نمفلا يف افلتخا مث ) :مامهدحأ كلهف يرتشملا امهضبقو ةدحاو ةقفص نيدبع

 ةفينح يبأ دنع افلاحتي مل ) :م مهرد فلأب كنم امهتيرتشا : يرتشملا لاقو مهرد يفلأب كنم امهتعب

 دبعلا كاله : نيعون ىلع كالهلاو :ش ( كلاهلا ةصح كرتي نأ عئابلا ىضري نأ الإ - هللا همحر-

 نم جرخي نأ وهو يمكح كالهو « تاوفلا بجوي ام كلذو قرتحا اذإ بوثلاو هلكأ اذإ ماعطلاو

 . - هللا امهمحر-

 نإو انلشم ناك نإ هلثمو « ةميقلا در يرتشملا ىلعف هكلم نم لكلا جورحخ نأ افلاحت اذإف «ضعبلا

 فلاحتلا دعب رايخلاب عيبلاف ابيع ضيعبتلا نوكيو «ررض هضيعبت يف ام عيبا ناك نإف ضعبلا جرخ
 ررض هضيعبت يف نكي مل نإو «هتميق ذخأو يناثلا در ءاش نإو ‹ كالهلا ةميقو يقابلا ذخأ ءاش نإ

 رظني افلتخا مث هكلم ىلإ داع نإو «بئاغلا ليقو يقابلا ذخأي نأ عئابللف بيعب ضيعبتلا سيلو «

 يبأ لوق يف نافلاحتي ال ديدج كلم مكحب داع نإو ‹نيعلا نادرتسيو نافلاختيف دوعلا ناك نإ

 . نيعلا نود ةميقلا نادارتيو نافلاحتي : لاقو « - هللا امهمحر- فسوي ىبأو ةفينح

 ءاشي نأ الإ - هللا همحر- ةفبنح يبأ دنع هنيب عم يرتشملا لوق لوقلا :؛ريغصلا عماجلا» يفو ) :م

 نم يآ :ش ( كلاهلا ةميق نم هل ءيش الو «يحلا دبمعلا ذخأي نأ ) :م عئابلا ىضري نأ الإ :ش ( عئابلا

۰ 



 يرتشملا لوق لوقلاو« يحل ا يف دقعلا خسفيو يجلا يف نافلاحني: -هللا همحر- فسوي وبآ لاقو

 كاله نأل كلاهلا ةميقو يحلا دريو امهيلع نافلاحتي -هللا همحر-دمحم لاقو «كلاهلا ةميق يف ۰

 عانتما نأ : -هللا همحر- فسوي يبألو ‹ ىلوأ ضعبلا كالهف هدنع فلاحتلا عنم ال ةعلسلا لك

 يف سايقلا فالخ ىلع فلاحتلا نأ: -هللا همحر- ةفينح يبألو . هردقب ردقتيف كالهلل فلاحتلا

 نكي ال هنألو ‹ اهضعب تاوفب ةعلسلا ىقبت الف اهئازجأ عيمحجل مسا يهو « ةعلسلا مايق لاح

 فرعت يهو ةميقلا ىلع ةمسقلا نم دب الف نمثلا نم هتصح رابتعا ىلع الإ مئاقلا يف فلاحتلا

 زوجي ال كلذو لهجلا عم فلاحتلا ىلإ يدؤيف نظلاو رزحلاب

 .تيملا نم

 لوق لوقلاو يحلا يف دقعلا خسفيو ءيحلا يف نافلاحتي :- هللا همحر -فسوي وبآ لاقو ) :م

 نأل كلاهلا ةميقو يلا دريو امهيلع نافلاحتب - هللا همحر- دمحم لاقو ‹ كلاهلا ةميق يف يرتىشملا

 (ىلوأ ضعبلا كالهف ) :م «- هللا همحر- دمحم دنع يأ :ش ( هدنع فلاحتلا عني ال ةعلسلا لك كاله

 الف هيلع ةمسقلا يف لحي كلذو زرحلاب ةميقلا ةفرعم ىلإ لومحم ضعبلا كاله نأ باوحلاو :ش

 دحأ كاله لجأل يآ :ش ( كالهلل فلاحتلا عانتما نآ : - هللا همحر- فسوي يبألو ) :م

 ‹ ةلعلا ىلع ديزي ال مكحلا نأل ‹كالهلا ردقب عانتمالا ردقيف يأ :ش ( هردقب ردقتيف ) :م نيدبعلا

 . روكذملا باوجلا وه هنع باوجلاو

 يف سايقلا فالخ ىلع ) :م تبثي ضبقلا دعب :ش ( فلاحتلا نأ - هللا همحر- ةفينح يبألو ) :م

 :م ةعلسلا مايق دنع دروو ةنسلاب تبثي انإو ركنم ريغ عئابلا نأ فرع امل « :ش ( ةعلسلا مايق لاح

 (اهضعب تاوفب ةعلسلا ىقبت الف ) :م ‹ عيبملا ءازجأ عيمحل مسا ينعي :ش ( اهئازجا عيمحل مسا يهو)

 . (هنألو) :م لوقعم ريغ هب قلعت يذلا مكحلا كلذف طرشلا توفي اهضعب تاوفب نأل :ش

 نألو يأ« - هللا همحر- فسوي يبأ لوق نع باوج اذه : - هللا همحر- يكاكلا لاق:ش

 ( ةميقلا ىلع ةمسقلا نم دب الف «نمثلا نم هتصح رابتعا ىلع الإ مئاقلا يف فلاحتلا نكمي ال ) :م نأشلا

 لهجلا عم فلاحتلا ىلإ يدؤيف «نظلاو رزحلاب فرعت ) :م ةميقلا يآ :ش ( يهو ) :م ةميقلا رابتعاب :ش

 لمعلا ضعب راصقلا ماقأ ولام - هللا همحر- ةفينح يبأ ىلع لكشي ليق نإف :ش ( زوجي ال كلذو

 يقب ام ةصح يفو « هنيي عم بوثلا برل لوقلا لمعلا ماقأ ام ةصح يفف ةرجألا يفافلتخا مث

 نأ يغبنيف « ضعب كاله ةلزنمب ةعفنملا ضعب ءافيتساو < لكلاب ضعبلل ارابتعا عامجإلاب نافلاحتي

 . هدنع فلاحتلا ىقبي

 رذعت نإف لمعلا نم متي ام بسحب دقعلا دحتي ةفلتخم دوقع مكح يف ةراجإلا دقع : الق

۳٦۱ 



 جرخيو «مئاقلا ةلباقمب هلك نمثلا نوكي ذشنيح هنأل ًاالصأ كلاهلا ةصح كرتي نأ ىضري نأ الإ
 ءانفتسسالا فرصيو -هللا مهمحر- خياشملا ضعب جيرخت اذهو . نافلاحتيف دقعلا نع كلاهلا

 الو يحلا ذخأي :(ريغصلا عماجلا» يف هلوق نم دارملا نإ : اولاقو.انركذ امك فلاحتلا ىلإ مهدنع

 ذخاأي - هللا مهمحر -خياشملا ضعب لاقو ء ًالصأ ائيش كلاهلا نمث نم ذخاي ال :هانعم هل ءيش

 ‹ ةدايزلا ذخأي ال امنإو يرتشملا هب رقأ ام ردقب كلاهلا نمل نم

 رذعت اذإف « دحاو دقع نيدبعلا يف عيبلا دقع امآو « يقابلا يف خسفلا رذعتي ال ضعبلا يف هخسف

 . يقابلا يف رذعت ضعبلا يف هخسف

 مل نأك كلاهلا نأل :ش (ًالصأ كلاهلا ةصح كرتي نأ ) :م عئابلا يآ :ش ( ىضري نأ الإ ) :م

 جرخيو مئاقلا ةلباقمب هلك نمشلا نوكي ذئنيح هنأل ) :م «مئاقلا ىلع الإ نكي مل ريصي دقعلا نأكو نكي

 دنع فالتخالا يف مكحلا وه امك :ش ( نافلاحتيف ) :م رمألا كلذك ناك اذإف :ش ( دقعلا نع كلاهلا

 يف خياشملا فالتخا ىلإ اًسضيأ ةراشإ هيفو « خلإ . . ذئنيح هنأل هلوق ىلإ ةراشإ اذهو « ةعلسلا مايق

 ءهل ءيش الو يحلا ذخأي ن عئابلا ءاشي نأ الإ هلوق يف 'ريغصلا عماجلا» يف روكذمل ا ءانثتسالا

 -هللا مهمحر- خياشملا ضعب جيرخت اذهو ) :م : هلوقب هيلإ راشآ خياشملا ةماع لوق هركذ يذلاف

 اولاق مهن هنايب :ش ( فلاحتلا ىلإ مهدنع ) :م ريغصلا عماجل ا» يف روكذملا :ش ( ءانلتسالا فرصيو

 عئابلا ءاشي نأ الإ - هللا همحر-ةفينح يبأ دنع نافلاحتي ال يأ : فلاحتلا ىلإ مهدنع ءانثتسالا :

 :م يحلا لك عيبملا راص ذئنيح هنأل ءنافلاحتيف ًالصأ كلاهلا نمث نم اًتيش ذحأي الو « يحلا ذحأي نأ

 نع كالهلا جاتحيو مئاقلا ةلباقمب هلك نمثلا نوكي ذئنيح هنأل : هلوق ىلإ هب راشأ « :ش ( انركذ امك )

 . نافلاحتيو دقعلا

 لوق نم يأ :ش ( هلوق نم دارملا نإ ) :م :- هللا مهمحر- خياشملا ضعب يآ :ش ( اولاقو ) :م

 يبآأ نع - هللا همحر- بوقعي نع ةياور يف :ش ( ريغصلا عماجلا يف ) :م - هللا همحر- دمحم

 كلاهلا نمث نم ذخاي ال :هانعم هل ءيش الو يحلا ذخاي ) :م عئابلا ءاشي نأ ىلإ - هللا همحر- ةفينح

 ( - هللا مهمحر -خياشملا ضعب لاقو ) :م يحلا لك عيبملا زاج ذئنيح هنآ انركذ امك . :ش ( ًالصأ ايش

 ذخاي ال انإو ىرتسشملا هب رقأ ام ردقب كلاهلا نمث نم ذخاأي ) :م - هللا مهمحر-خلب خياشم مهو :ش
 نم ةدايزلا نم يعدي ام اًيش هنمضي الف «يحلا ذخأي نأ عئابلا ءاشي نآ الإ نيميلا عم :ش ( ةدابزلا

 اغإ فالحتسالا نأل يرتشملا فلحي ال ذئنيحو « يرتشملا هب رقي ام ذخأي لب تيم ا قح يف نمللا

 الف ةدايزلا ىوعد عئابلا كرت اذإف « ةدايزلا يف عئابلا هيعدي ام ركني ناك اذإ يرتشملا قح يف عرش

 . يرتشملا فالحتسا ىلإ ةجاح
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 لوقب عئابلا ذخأ ال هنأل فلاحتلا ىلإ ال يرتشملا نيمي ىلإ ءانئتسسالا فرصني ال ءالؤه لوق ىلعو

 يف هانيب ام دمحم لوق ىلع فلاحتلا ريسفت مث «يرتشملا فلحي الف هقدص دقف يرتشلا

 رمأيو امهنيب دقعلا خسفي امهالك وأ خسفلا امهدحأ ىعداف ءيش ىلع اقفتي ملو افلح اذإو«مئاقلا

 همحر- فسوي يب لوق ىلع هریسفت يف اوفلتخاو. كلاهلا ةميقو يقابلا درب يرتسشملا يضاقلا

 عئابلا ىوعد همزل لكن نإف عئابلا هيعدي اب امهتيرتشا ام هللاب يرتشملا فلحي هنأ حيحصلاو. -هللا

 ىوعد همزل لكن نإف «يرتشملا هيعدي يذلا نمشلاب امهتعب ام هللاب عئابلا فلحي فلح نإو

 ريتعيو كلاهلا ةصح يرتشملا مزليو هتصح طقسيو مئاقلا يف دقعلا ناخسفي فلح نإو«يرتشملا

 .ضبقلا موي ماسقنالا يف اهتميق

 :ش (ءانفتسالا فرصني ال ) :م مهركذ نيذلا خياشملا ضعب لوق يأ :ش ( ءالؤه لوق ىلعو ) :م

 عئابلا نأ هانعم :ش ( يرتشملا نيب ىلإ ) :م هل ءيش الو يحلا ذخأي نأ عئابلا ءاشي نأ الإ : هلوق وهو

 دبعلااذه ىلع امهحلص لعجيف < يرتشملا لبق ةدايزلا نم هيعدي ام ىلع احلص يحلا ذخأي

 رخآ اًديش ذخأي الو يحلا عئابلا ذحأي نآ الإ مهلوق ىلع هريدقت راصو « رخآ دبع ىلع امهحلصك

 فلحب الف هقدص دقف يرتشم ا لوقب عئابلا ذخأ امل هنأل فلاحتلا ىلإ ال ) :م يرتشملا فلحي ال ذعنيحف

 . ( يرتشملا

 ناكل كلذك ناك ولو عئابلا ةئيشمب ىتلعم ذخألا نأل ىوقي ال اذه : مالسإلا خيش لاقو :ش

 بوجو مدع ةفينح يبأ لوق ناك امل :ش ( دمحم لوق ىلع فلاحتلا ريسفت مث ) :م ءامهتئيشمب اًقلعم

 دارأ يقابلا عيبا يف يأ :ش ( مئاقلا يف هانيب ام ) :م امهلوق ىلع هرسفف ريسفتلا نع ىنغتسا فلاحتلا

 . خلإ فلأب هعاب ام هللاب عئابلا فلحي نأ نيميلا ةفصو هلوقب هركذ ام هب

 امهالك وأ خسفلا امهدحأ ىعداف ) :م نمشلا نم ينعي :ش ( ءيش ىلع اقفتي ملو افلح اذإو ) :م

 لوقلاو كلاهلا ةميق دريو يأ :ش ( كلاهلا ةميقو يقابلا درب يرتشملا يضاقلا رمايو امهنيب دقعلا خسفي

 بوصخملا ةميق يف امك هل لوقلا نوكيف ركني وهو هتميق ةدايز يعدي عئابلا نأل ٠ يرتشملا ةميق يف

 :م ؛فلاحتلا ريسفت يف خياشملا فلتخا يأ :ش ( هريسفت يف اوفلتخاو ) :م « دساف دقعب ضوبقملا وأ

 . كلاهلا نود مئاقلا يف نافلاحتيف : :ش ( - هللا همحر- فسوي يبأ لوق ىلع )

 هنأ حيحصلاو ) :م ءريغ ال هقح يف خسفني دقعلا نأل « مئاقلا ىلع نافلاحتي : مهضعب لاق

 عئابلا فلحي فلح نإو عئابلا ىوعد همزل لكن نإف ‹ عئابلا هيعدي اب امهتيرتشا ام هللاب يرتشملا فلحي

 فلح نإو يرتشم ا ىوعد ) :م عئابلا يأ :ش ( همزل لكن نإف يرتشملا هيعدي يذلا نمئلاب امهتعب ام هللاب

 نم :ش ( كلاهلا ةصح يرتشملا مزليو نمثلا نم ) :م مئاقلا :ش ( هتصح طقسيو مئاقلا يف دقعلا ناخسفي

 ةميقو كلاهلا ةميق يأ :ش ( اهتميق ربتعيو ) :م «كلاهلا ةميق همزلي الو «يرتشملا هب رقأ يذلا نملا

 مزل ءاوسلا ىلع تناك ضبقلا موي اهتميق نأ اقفتا نإف « :ش ( ضبقلا موي ماسقنالا يف ) :م يقابلا
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 نإو «هتنيب لبقت ةنيبلا ماقا امھیأو «عئابلا لوق لوقلاف ضبقلا موي كلاهلا ةميق يف افلتخا نإو

 در مث امهضبق و نيدبع ىرتشا لصألا عويب يف ركذ ام سايق وهو ىلوأ عئابلا ةنيبف اهاماقأ
 « هدر ام نمث هنع طقسيو هدنع كله ام نمث هيلع بجي هدنع رخآلا كلهو بيعلاب امهدحأ

 نمثلا مسقنيو

 طقسي توافتلا ىلع تناك اهتميق نأ اقداصت نإو « هفصن طقسو هب رقآ يذلا نمشلا فصن يرتشملا

 . كلاهلا ةميق ردقب نمثلا يف

 لوق لوقلاف ) :م اذه سكع ىلع مئابلا لاقو « املأ تناك ضبقلا موي مئاقلا ةميقو « ةئامسمخ
 ىلع امهقافتا دعب طوقسلا ىعدي يرتشملاو ‹نمثلا ةدايز طوقس ركني عئابلا نأل :ش ( عئابلا

 لئاسم ليق نإف ««ناخ يضاق عماج» يف اذك «لصألاب اكسمتم ئابلا ناكف« نمشلا بوجو

 موي ربتعت مألا ةميق :- هللا همحر- دمحم لاق ىتح دقعلا موي امهتميق رابتعا ىلع لدت تادايزلا

 دقعلاب ةدوصقم تراص مألا نأل ‹ ضبقلا موي دلولا ةميقو ‹ ةدايزلا موي ةدايزلا ةميقو ¢ ةميقلا

 رابتعا بجوف «دقعلاب ادوصقم راص امهنيب نم دحاو لكو «ضبقلاب دلولاو ةدايزلاب ةدايزلاو

 ىلإ دحأ دتهي ملف ريرحت موق ىلع هتدروأ لئاه لاكشإاذهف «ةيريهظلا دئاوفلا» يفو
 بجوي ام ققحتي مل لئاسملا نم ركذ اميف مسجلا لوط دعب يل لياخي يذلاو :لاق مث« هباوج

 دقعل ادوصقم راص اميف خسفلا بجوي ام قيقحت هيف نحن اميفو «دقعلاب ادوصقم راص امف «خسفلا

 وهام رابتعا رذعتي مل كلاهلا يف خسفلا رذعت نإ هنأل « تيملا يف اذكو « رهاظف يحل ا يف امآ

 موي ةميقلاب نومضم كلاهلا نأل ٠ ضبقلا موي هتميق رابتعا وهو كلاهلا يف خسفلا مزاول نم

 ةميق يرتشملا نمضي : لاق ىتح - هللا همحر- دمحم بهذم وهامك خسفلا ريدقت ىلع ضبقلا

 اذهلف «ضبقلا موي كلاهلا ةميق رابتعا يف فلاحتلا لامعإ بجيو «فلاحتلا ريدقت ىلع كلاهلا

 . ةجحلاب هاوعد رون هنأل :ش ( هتنيب لبقت ةنيبلا ماقأ امهيأو ) :م «ضبقلا موي اهتميق ربتعي

 ربتعم الو كلاهلا ةميق يف ةدايزلاب اتابثإ رثكأ هنأل :ش ( ىلوأ عئابلا ةنيبف اهاماقأ نإو ) :م
 ةميق يف ناك ام وهو دوصقملا فالتخالاو « هتنيمض اهنأل مئاقلا ةميق يف ةدايز يرتشملا ىوعدل

 . كلاهلا

 عويب يف ركذ ام سايق وهو ) :م :لوقلا سايق ىلع وهام - هللا همحر- فنصملا ركذ مث

 در مث) :م نمشلا دري ملو :ش ( امهضبقو نيدبع ىرتشا ) :م : هلوق وهو ؛طوسبملا يأ :ش ( لصألا
 نمللا مسقنيو هدر ام نمث هنع طقسيو هدنع كله ام نمث هيلع بجي هدنع « رخآلا كلهو بيعلاب امهدحأ
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 مث امهقافتاب بجو دق نمثلا نأل عئابلا لوق لوقلاف كلاهلا ةميق يف افلتخا نإف٬ امهتميق ىلع

 تيا اماتآ نإو ركنملل لوقلاو هركنب عئابلاو « كلاهلا ةميق ناصقنب طوقسلا ةدايز يعدي يرتشلا

 يف نأ وهو «هقفلا اذهو كلاهلا ةميق يف ةدايزلا اهتابثإل ارهاظ اتابلإ رثكا اهنأل ىلوأ عئابلا ةنيبف

 اهيلع رمألا ينبف لاحلا ةقيقح ةفبقح نافرعي امهو نيدلقاعلا دحأ ىلع هجوتن اهنأل ةقيقحلا بعت نامألا

 ناملعي ال نيدهاشلا نأل رهاظلا ربتعي تانيبلا يفو «هلوق لوقلا ناك اذلف ءةقيقح ةقيقح ركنم عئابلاو

 ةدايزلاب حجرتتو ًاضيأ هتتيب لبقت اذهلف رهاظ عدم عئابلاو  امهقح يف رهاظلا ربتعاف لاحلا ةقيقح

 نمو :لاق -هللا همحر- فسوي يبأ لوق نم انركذ ام ىنعم كل نيبي اذهو ‹ رم ام ىلع ةرهاظلا

 نمثلا يف افلتخا مث الياقن مث اهضبقو ةيراج ىرتشا

دق نمثلا نأل عئابلا لوق لوقلاف كلاهلا ةميق يف افلتخا نإف ) :م نيدبعلا ةميق يأ :ش ( امهتميق ىلع
 

 ركنملل لوقلاو « هركني عئابلاو كلاهلا ةميق ناصقنب طوقسلا ةدايز يعدي يرتشملا مث ‹امهقافتاب بجو

 تانيبلاو :ش ( كلاهلا ةميق يف ةدايزلا اهتابإل رهاظ اًتابثإ رثكأ اهنأل ىلوأ عئابلا ةنيبف « ةنيبلا اماقأ نإو

 (هقفل ) :م هتنيبو عئابلا نوي رابتعا يأ :ش (اذهو ) :م ىلوأ ناك اًتابثإ هرثكأ ناک امف ‹«تابثإلل هتعرش

 . خلإ ةقيقحلا ربتعي نالا يف نأ وهو : هلوقب هقفلا نيبو « ىنعملا يأ :ش

 لوق يأ «هقفلا اذهو»: هلوق - هللا همحر- يكاكلا لاقو .- هللا همحر- يزارتألا هرقآ اذك

 هللا همحر-لمكألا لاقو « هتنيب ةنيبلاو عئابلا لوق لوقلا نأ يف - هللا همحر- فسوي يبأ

 ىوعدلا ربتعت تانيبلا يف نأ ينعي« خلإ «هقفلا اذهو هلوق»: - هللا همحر- ةعيرشلا جات لاقو :-

 . هتنيب ةنيبلا نوكتف كلاهلل ةميقلا ةدايز يعدي هنإف « رهاظلا ثيح نم

 نآ) :م هقفلا يأ :ش ( وهو ) :م هلوقب - هللا همحر- فنصلملا هركذ اط بسانملا وه اذه : تلق

 دحأ ىلع هجوتت ) :م ةنيبلا نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م لاحلا ةقيقح يأ :ش ( ةقيقحلا ربتعت نامبإلا يف

 ركنم عئابلاو ) :م لاحلا ةقيقح ىلع يأ :ش ( اهبلع رمألا يبق لاطلا ةةيقح نافرعي امو نيدقاما

 نيدهاشلا نأل رهاظلا ربتعي تانيبلا يفو «هلوق لوقلا ناك اذهلف ) :م ةدايزلا طوقس ركني هنأل :ش (ةقيقح

 رهاظ عدم عئابلاو ) :م نيدهاشلا قح يف يأ :ش ( امهقح يف رهاظلا ربتعاف لاخلا ةقيقح ناملعي ال

 ) :م ءارهاظ اًتابث رثكأ هنأل : هلوق وهو : :ش ( رم ام ىلع ةرهاظلا ةدايزلاب حجرتتو اًضيأ هتنيب لبقت اذهلف

ر- فسوي يبأ لوق نم انرکذ ام ینعم كل نیبی ) :م هعيب لصألا عويب هركذ يذلا يأ :ش ( اذهو
 همح

 . ؟ريغصلا عماجلا» ةلأسم يف تركذ يتلا هتاعيرفتو فلاحتلا يف هريسفت نم :ش ( - هللا

 مهرد فلاب :ش ( ةيراج ىرتشا نمو ) :م ريغصلا عماجلا » يف دمحم لاق يآ :ش (: لاق ) :م

 يف افلتخا مث ) :م ةيراجلا مايق لاح عيبا يآ :ش ( الياقت مث ) :م ةيراج لا ضبق يأ :ش ( اهضبقو) :م

 ةئامسمخ ناك : عئابلا لاقو « فلألا درت نأ كيلعف اًملأ نمللا ناك : يرتشملا لاق نأب :ش ( نمللا
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 قلطملا عيبلا يف درو هنأل؛ صنلاب هيف فلاحتلا انتبثأ ام نحنو لوألا عيبلا دوعيو نافلاحتي امهنإف
 سايقلاو ضبقلا لبق ةضورفم ةلأسملا نأل سايقلاب هانتبلأ انإو« نيدقاعتملا قح يف خسف ةلاقإلاو
 ةميقلاو دقاعلا ىلع ثراولاو ضبقلا لبق عيبلا ىلع ةراجإلا سيقن اذهلو « رم ام ىلع هقفاوي
 يرتشملا ريغ عئابلا دي يف هكلهتسا اذإ اميف نيعلا ىلع

 معطقو عرشلا قح يف ديدج عيب ةلزنم ةلاقإلا نأل :ش ( نافلاحتي امهنإف ) :م ةئامسمخلا در يلعف

 يف يرتشملا قحو نمشلا يف عئابلا قح نوكي ىتح :ش ( لوألا عيبلا دوعيو ) :م عرشلا قح ةعزانملا
 ال عيبلاك اهنأل اخسف وأ امهسفنأب اهاخسف ءاوس خسفلا نم دبالو ‹ ةلاقإلا لبق ناك امك عيبما

 . انتبثأ ام نحنو خسفلاب الإ خسفني

 هلوقب باجأف ؟ اهيف فلاحتلا نايرج هجو امف ةماقإلا لوانتي مل صنلا : لاقي امع باوج اذه
 هلوق وه صنلا نأل يأ :ش ( هنأل صنلاب هيف فلاحتلا ) :م لياقتلا يف يأ :ش ( انتبشأ ام نحنو ) م
 قح يف خسف ةلاقإلاو قلطملا عيبلا يف درو ) :م « ادارتو افلاحت ناعيبلا فلتخا اذإ :مالسلا هيلع
 يأ :ش ( هانتسيثأ انو ) :م« صنلاب هانتبثأ ام كلذك ناك اذإف « امهريغ قح يف عيب :ش ( نيدقاعتملا
 ء ةلاقإلا دعب عيبملا عئابلا ضبق لبق يأ :ش ( ضبقلا لبق ةضورغم ةلاسملا نال سايقلاب ) :م فلاحتلا
 :م بابلا لوأ يف يأ :ش ( رم ام ىلع هقفاوي سايقلاو ) :م : هلوق ىنعم وهو ًالوقعم فلاحتلا راصو

 . (اذهلو )

 اذإ ينعي :ش ( ضبقلا لبق عيبلا ىلع ةراجإلا سيقن ) :مسايقلاب هانتبثأ اغإو : هلوقل حيضوت:ش
 ينعي :ش ( دقاعلا ىلع ثراولاو ) :م «ةرجألا يف هيلع دوقعمل ا ءافيتسا لبق رجأتسملاو رجؤملا فلتخا
 . ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو ‹ امهنيب فلاحتلا يرجي نمثلا يف افلتخا اذإ يرتشملاو عئابلا ثراو

 ريغ كلهتسا اذإ ينعي :ش ( يرتشملا ريغ ئابلا دي يف هكلهتسا اذإ اميف نيعلا ىلع ةميقلاو ) :م
 فلتخا نإف « ةكلهتسملا نيعلا ماقم ةميقلا تماق ةميقلا نمضو ئابلا دي يف ةعيبملا نيعلا يرتشملا
 اًت اندنع فلاحتلا نايرج ىلع سايقلاب امهنيب فلاحتلا يرجي ضبقلا لبق نملا يف نادقاعلا
 . ىنعملا لوقعم كاذ ذإ صنلا نوكل « يرتشملا نيعل

 اذهو «يرتشملا ريغ عئابلا دي يف هكلهتسا اذإ اميف نيعلا ىلع ةميقلاو هلوق : يزارتألا لاقو
 « ىرتشملا كلهتسا اذإ اميف خسنلا ضعب يفو - هللا همحر- فنصملا ةخسنب ةلباقملا ةخسنلا يف
 . عيبملا كلهتسا اذإ اميف اهضعب يفو ءارلا حتفب ينعي

 : (حيحصلا هباتك ةيشاح »ىلع - هللا همحر- يراخبلا ريبكلا نيدلا ظفاح مامإلا لاقو

 ىرتشملا ةميق سيقن يأ لوعفملا ةخيص ىلع يرتشملاو لوعفمل ا ءانب ىلع ءاتلا مضب ىرتشملا كلهتسا
 . عئابلا دي يف كلهتسا يذلا كلهتسملا
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 ةرشع ملسأ نمو :لاق .اًضيأ ضبقلا دعب الولعم صنلا ىري هنأل -هللا همحر- دمحم افالخ

 نألء ملسلا دوعي الو هيلإ ملسملا لوق لوقلاف «نمشلا يف افلتخا مث الياقت مث ةطنح رك يف مهارد

 الا ‹ عيبلا يف ةلاقإلا فالخب ملسلا دوعي الف طاقسإ هنأل ؛ ضقنلا لمتحت ال ملسلا باب يف ةلاقإلا

 دوعي ال ملسلا بر ىلإ ميلستلا لبق كلهو بيعلاب هدرف اضرع ناك ول ملسلا لام سار نآ یرت

 ناجوزلا فلتخا اذإو : لاق . امهنيب قرفلا ىلع لد عيبلا دوعب نيعلا عيب يف كلذ ناك ولو« ملسلا

 هنأل هتنيب لبقن ةنيبلا ماقأ امهيأف « نيفلاب ينتجوزت :تلاقو فلاب اهجوزت هنآ جوزلا ىعداف رهملا يف
 ةجحلاب هاوعد رون

 لتاقلا ىلع ةبجاو كانه ةميقلاف عئابلا دي يف ضعبلا لبق عيبملا لتق اذإ : ؛طوسبملا» يفو

 الف ةلاقإلا دعب عيبملا عئابلا ضبق ولو :لاق ) :م اهيلع دقعلا خسف ناكمإ يف نيعلا ماقم ةمئاق يهو

 نأل يأ :ش ( هنأل - هللا همحر- دمحم اًقالخ - هللا امهمحر-فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع فلاحت

 نم راكنإلا دوجوب لولعم هنأل :ش ( اًتضيأ ضبقلا دعب لولم صنلا ىري ) :م - هللا همحر- دمحم

 ريغ وأ ًاضوبقم عيبا نوك نيب توافتي ال نيعملا اذهو « رخآلا هيعدي امل نيعيابتملا نم دحاو لك

 . ضوبقم

 مضب :ش ( ةطنح رك يف مهارد ةرشع ملسأ نمو ) :م - هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ًازيفق نوتس ركلا : يرهزألا لاقو ‹ فورعم قارعلا لهأل لايكم وهو « ءارلا ديدشتو فاكلا

 باسحلا نم وهو : لاق « تاجليك ثالث وهو عاص فصنو عاص كوكملاو كيكاكم ةينامث زيفقلاو

 :ش ( نمشلا يف افلتخا مث ) :م ملسلا يأ :ش ( الياقت مث ) :م ءاعاص نوتس قسولاو « اًقسو رشعانلا

 يعدي ملسلا بر نأل هنيمي عم :ش ( ملسلا دوعي الو هيلإ ملسملا لوق لوقلاف ) :م لالا سأر ينعي

 ) :م خسفلا يأ :ش ( ضقنلا لمتحت ال ملسلا باب يف ةلاقإلا نال ) :م ‹نافلاحتي الإو رکنی وهو ةدايز

 ال طقاسلا نيدلاو «نيد وهو هيف ملسملل :ش ( طاقسإ ) :م لئاقنلا ليوأت ىلع ةلاقإلا يأ :ش ( هنأل

 ( ملسلا دوعي الف ) :مدوعي

 دعب يرتشملا ىلإ اتيع هنوكل عيبملا دوعيف خسفلا لمتحت اهنإف :ش ( عيبلا يف ةلاقإلا فالخب ) :م

 ( بيعلاب هدرف ضرع ناك ول ملسلا لام سأر نأ یرت الا ) :م : هلوقب كلذ حضوأ مث « عئابلا ىلإ هدوع

 كلذ ناك ولو « ملسلا دوعي ال« ملسلا بر ىلإ ميلستلا لبق كلهو ) :م كلذب يضاقلا مكحب ينعي :ش

 . نيعلا نيبو ملسلا نيب يأ :ش ( امهنيب قرفلا ىلع ) :م انركذ ام يأ :ش ( لد عيبلا دوعب نيعلا عيب يف

 هنأ جوزلا ىعداف رهملا يف ناجوزلا فلتخا اذإو ) :م - هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 لوق امآ :ش (ةجحلاب هاوعد رون هنأل هنيب لبق ةنيبلا ماقأ امهياف نيفلأب ينجوزت تلاقو « فلاب اهجوزت
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 مل نإو هتعدا امم لقا اهلثم رهم ناك اذإ :هانعم « ةدايزلا تبثت اهنأل ةآرملا ةنيب ةنيبلاف ةنيبلا اماقأ نإو

 مادعنا يف فلاحتلا رثأ نأل « حاكنلا خسفي الو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع افلاحن ةنيب امهل نكن

 ىلع هدسفي ةيمستلا مدع نأل ‹ عيبلا فالخب هيف عبات رهملا نأل حاكنلا ةحصب لخي ال هنأو ةيمستلا

 جوزلا لاق اب ىضق لقأ وأ جوزلا هب فرتعا ام لثم ناك نإف لحم لا رهم مكحي نكلو خسفيف رم ام

 لحما رهم ناك نإو ةأرملا هتعدا اب يضق ءرثكأ وأ ةارملا هتعدا ام لثم ناك نإو ‹ هل دهاش رهاظلا نأل

 ةدايزلا تبثت مل افلاح ال امهنأل للا رهمب امهل يضق ةأرملا هتعدا امن لقأو جوزلا هب فرتعا امن رثكأ

 ‹ ميكحتلا مث الوأ فلاحتلا ركذ -هنع هللا يضر -لاق هنع طحنا الو لغم ا رهم ىلع

 ناكف ةدام جوزلا ركني هنأل جوزلا ةنيب لوبق يف لاكشإلا اغنإو ةدايزلا يعدت اهنأل رهاظف ةآرملا ةنيب
 يأ :ش ( اماقا نإو ) :م اهلوبقل ةيفاك يهو ةروصلا يف يعدي هنأل تلبق اغنإو ءةنيبلا ال نيميلا هيلع

 هللا همحر- يرودقلا لوق ىنعم ىأ :ش (.هانعم ةدايزلا تبلت اهنأل ةأرملا ةنيب ةنيبلاف ةنيبلا ) :م ناجوزلا

 لثم ناك اذإ هنأل « هب ديق :ش ( هتعدا امم لقآ اهلثم رهم ناك اذإ ) :م ةآرمل ا ةنيب ةنيبلاف «هرصتخم» يف -

 تباث هتعدا ام نأل « اًئيش تبثت ال اهتتيبو طحلا تبثت اهنأل ىلوأ جوزلا ةنيبف رثكأ وأ ةأرملا هتعدا ام

 . لما رهم ةداهشب

 (ةنيب) :م نيجوزلل يأ :ش ( امهل نكت مل نإو ) :م ء- هللا همحر- ناخ يضاق مامإلا راشأ هيلإ

 خسفي الو - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع افلاحت ) :م ةنيبلا ةماقإ نع ازجع رهملا يف فالتخالا دعب :ش

 ‹ عيبلا فالخب هيف عبات رهملا نأل حاكنلا ةحصب لخي ال هنأو ةيمستلا مادعنا يف فلاحتلا رثأ نأل حاكنلا

 ىلع ) :م هيف نكر هنأل عيبلا دسفت عيبلا يف نمشلا ةيمست مدع نأل يأ :ش ( هدسفي ةيمستلا مدع نأل

 حاكنلا فالخب عيبلا يأ :ش ( خسفيف ) :م اًضيأ «حاكنلا باتك» يفو «عويبلا باتك» يف :ش ( رم ام

 ىلإ ادنسم لوهجملا ةغيص ىلع ميكحتلا نم فاكلا ديدشتب :ش ( مكحي نكلو ) :م خسفني ال هنإف

 . اًمكح لثملا نم لعجي يآ :ش ( لحما رهم ) :م هلوق

 (لقأ وأ جوزلا هب فرتعا ام لثم ) :م اهلثم رهم يأ :ش ( ناك نإف ) :م هلوقب كلذ ايصفت هت نيبو

 دهشي لاحلا رهاظ يأ :ش ( هل دهاش رهاظلا نأل جوزلا لاق امم ىضق) :م جوزلا هب فرتعا ام :ش

 ام :ش ( رثكأ وأ ةأرملا هتعدا ام لثم ) :م اهلشم رهم يأ :ش ( ناك نإو ) :م لثملا نم هلوق ةقفاومل جورلل

 هب فرتعا امم رثكأ لثملا رهم ناك نإو ) :م اهل دهشي رهاظلا نأل :ش ( ةأرملا هتعدا اب ىضق ) :م هتعدا

 هللا همحر- ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( افلاحت امل امهنأل ‹ لحما رهمب امهل ىضق ةأرملا هتعدا امم لقأو جوزلا

 . لثملا رهم نع يآ :ش ( هنع طحنا الو ‹ لما رهم ىلع ةدايزلا تبثت مل )م ن

 يرودقلا يأ :ش ( ركذ ) :م- هللا همحر- فنصملا يأ :ش ( :-هنع هللا يضر -لاق ) :م

 ركذ هنأ هلصاح « هدعب ميكحتلا ركذ مث يأ :ش ( «ميكحتلا مث ألوأ فلاحتلا ) :م - هللا همحر-
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 اهرابتعا طوقسو ةيمستلا دوجو عم هل رابتعا ال لثملا رهم نأل ؛ -هللا همحر- يخركلا لوق اذهو

 امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع جوزلا نيميب ادبيو « اهلك هوجولا يف مدقي اذهلف فلاحتلاب
 دقو «هفالخب - هللا همحر - يزارلا جيرختو «يرتشملا يف امك لوكنلا ةدئافل ًاليجعت -هللا

 حاكنلا جوزلا یعدا ولو هدیعن الف -هللا همحر- فسوي يبآ فالخ انرکذو حاكنلا يف هانيصقتسا

 ةمدقنملا ةلأسملاك وهف ةيراجحلا هذه ىلع هيعدت ةآرملاو دبعلا اذه ىلع

 (اذهو ) :م ءلمملا رهم ميكحت كلذ دعب ركذ مث « اهل نكي ملاذإ رهملا يف افلتخا اذإ الوأ فلاحتلا

 ال لما رهم نأل ؛- هللا همحر- يخركلا لوق ) :ماذكه « - هللا همحر-يرودقلا هركذ يذلا يآ :ش

 :ش ( مدقي اذهلف فلاحتلاب ) :م ةمسقلا رابتعا يأ :ش ( اهرابتعا طوقسو ةيمستلا دوجو عم هل رابتعا

 وأ هنم لقأ وأ جوزلا هب فرتعا ام لثم لمم ا رهم ناك اذإ ينعي :ش ( اهلك هوجولا يف) :م فلاحتلا يأ

 . هجوأ ةسمح هذهف امهنيب ناك وأ هنم رثكأ وأ ةأرملا هتعدا ام لثم

 همحر-يعفاشلا لاق هبو :ش ( - هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع جوزلا نيميب أدبيو ) :م

 جوزلا نأل ‹ هيلع نينيميلا لوأف هيلع نيتميلستلا لوأ نأل « :ش ( لوكنلا ةدئافل ًاليجعت ) :م - هللا

 يف - هللا همحر- يباجيبسألا مامإلا بهذ هيلإو « عيبملاك عضبلاو نمشلاك رهملاو يرتشملا ةلزنمب

 هل ضرعي مل نكلو «ماقملااذه يف اًسضيأ - هللا همحر- فنصملا بهذ هيلإو ٠ «يواحطلا حرش»

 : (ريغصلا عماجلا حرش» يف اولاقو . ًالوأ هنيميب دبي هنإف :ش ( يرتشملا يف امك ) :م رهملا باب يف

 - هللا همحر -يزارلا جيرختو ) :م رخآلا نعامهدحأل ناحجر ال هنأل ةعرقلاب فلاحتلا أدبي

 انركذو ) :م حاكنلا باتك يف هيف مالكلا انيصقتسا دقو يأ :ش ( حاكنلا يف هانيصقتسا دقو «هفالخب

 همحر- فسوي يبأ دنع جوزلا لوق لوقلا نإ : لاق ثيح :ش ( - هللا همحر- فسوي يبأ فالخ

 . ركنتسم ءيشب يتأي نآ الإ «كلذ عيمج يف - هللا

 هركذ اجب ءافتكالل كانه - هللا همحر- فسوي يبأ لوق نايب ديعن الف يآ :ش ( هديعن الف ) :م

 هذه ىلع ) :م حاكنلا يعدت يأ :ش ( هيعدت ةارملاو دبعلا اذه ىلع حاكنلا جوزلا ىعدا ولو ) :م كانه

 ناك نإو « هل لوقلاف هل دهش نمف « ًالوآ لثملا رهم مكحب هنآ ينعي :ش ( ةمدقتملا ةلاسملاك وهف ةيراجلا

 وه رهملا نأ جوزلا ىعدا نإو : لاق ثيح «حاضيإلا» بحاص كلذ حضوأ دقو ؛ نافلاحتيف امهنیب

 رهم نأ وهو «دحاو لصف الإ نيفلألاو فلألاك هيف مالكلاف ةيراجلا هذه :ةأرملا تلاقو « دبعلا اذه

 الإ نوكيال ةيراحلا كلمت نأل ء ةيراجلا ةميق اهلف رثكأ وأ« ةيراجلا ةميق لشم ناك اذإ اهلشم

 . ةميقلا تبجوف ميلستلا رذعت دقف كلذ ىلع اقفتي مل اذإف « يضارتلاب

 ةيراجلا ةميق لثم اهلثم رهم ناك اذإ : ةيافكلا» يف- هللا همحر- يقهيبلا ةمئألا سمش لاقو

 نأ الإ ءاهلثم رهم اهل دبعلا ةميق نم لقأ ناك نإو « ةيراجلا ةميق زواجتي ال اهلثم رهم اهل رثكأ وأ

۳۹4 



 الإ نوكي ال اهكلمت نال اهنيع نود اهتميق اهل نوكي لثملا رهم لثم تناك اذإ ةيراجلا ةميق نأ الإ

 افلاحت هيلع دوقعملا ءافيتسا لبق ةراجإلا يف افلتخا نإو ةميقلا تبجوف دجوي ملو يضارتلاب
 سايقلا قافو ىلع ضبقلا لبق عيبلا يف فلاحتلا نأل لدبملا يف وأ لدبلا يف افلتخا :هانعم ءادارتو

 ةعفنملا ءافيتسا لبق انمالكو« عيبلا ضبق لبق عيبلا ريظن ةعفنلا ضبق لبق ةراجإلاو « رم ام ىلع

 ةعفنم لا يف عقو نإو« ةرجألا بوجول ركنم هنأل رجأتسملا نيميب أدبي ةرجألا يف فالتخالا عقو نإف

 هبحاص یوعد همزل لکن امهیأو رجم ا نیميب أدبي

 ةيراجلا كلم ىلع اقفتي ملو « هيلع اقفتا اذإ الإ نكيي ال ناويحلا نيع كيلمت نأل ءدبعلا ذخأب ىضرت
 اذإ ةيراجلا ةميق نأ الإ ) :م :هلوقب فنصملا هركذ يذلا وه هركذ يذلا اذهو « اهتميق ىلإ عجريف

 تبجوف دجوی ملو يضارتلاب الإ نوکی ال اھکلمت نأل ءاھنیع نود اھتمیق اھل نوکی لثملا رھم لثم تناک
 . ةيراجلا ةميق يأ :ش ( ةميقلا

 فلتحخا نإو يأ :ش ( ةراجإلا يف افلتخا نإو ) :م - هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 هللا همحر- يرودقلا ظفل اذه :ش ( ادارتو افلاحت هيلع دوقعملا ءافيتسا لبق ) :م ةراجإلا يف نارجأتملا

 ‹ ةرجألا لدبلاب دارأ :ش ( لدبملا يف وأ لدبلا يف افلتخا هاتعم ) :م - هللا همحر- فنصملا لاقو -

 ضبق لبق يأ :ش ( ضبقلا لبق عيبلا يف فلاحتلا نأل ) :م اهيلع ةراجإلا دنع عقو يتلا عفانملا لدبملاو

 ةدايز يعدي عئابلا نأل بابلا لوأ يف هلوق ىلإ راشأ :ش ( رم ام ىلع سايقلا قافو ىلع ) :م عيبا

 . خلإ . . ركني يرتشملاو نمثلا

 لبقي ةضواعم دقع امهنوك يف :ش ( عيبملا ضبق لبق عيبلا ريظن ةعفنملا ضبق لبق ةراجإلاو ) :م

 تميقآ رادلا انلق ةمودعم ةعفنملاو طرش هيلع دوقعملا مايق ليق نإف < هب ةراجإلا تقحلأف خسفلا

 . اريدقت ةمئاق اهنأكف « اهيلع دقعلا داريإ قح يف ةعفنملا ماقم

 يف فالتخالا دنع وه اغنإ هانركذ يذلا انمالك يأ :ش ( ةعفنملا ءافيتسا لبق انمالكو ) :م

 نإ بيرق نع يتأيسف هيلع دوقعملا ءافيتسا يف افلتخا اذإ امأو « هيلع دوقعملا ءافيتسا لبق ةراجإلا
 :ش ( ةرجألا بوجول ركنم هنأل رجأتسملا نيميب أدبي ةرجألا يف فالتخالا عقو نإف ) :م ‹ ىلاعت هللا ءاش

 ًالوأ بجاو هيلع دوقعملا ميلست نإف لوكنلا ةدئاف ليجعتل رج ؤملا نيي أدبي نأ بجاولا ناك :ليق نإف

 ليجعتلا ةطورشم تناك نإ ةرجألا نأب : بيجا ؟هدعب رجأتسملا ىلع ةرجألا بجت مث رجألا ىلع

 هميلست نأل «ةرجأتسملا نيعلا ميلست نم رجألا عنتي ال طرتشي ملذإو « هب أدبيف اراكنإ قبسلا وهف

 يآ :ش ( عقو نإو ) :م ‹فلحيف ةرجألا ةدايزل رجأتسملا راكنإ ىقبيف ةرجألا ميلست ىلع فقوتي ال

 رجؤملا :لاقي نأ لصألاو « ةدعاقلا ريغ ىلع اذه :ش ( رجؤملا نيميب أدبي ةعفنملا يف ) :م فالتخالا

 باتك يف يقهيبلا ةمئألا سمش لاق :ش ( هبحاص ىوعد همزل لكنامهيأو ) :م رجألا وأ
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 ناك نإو . ةرجألا يف فالتخالا ناك نإ ىلوأ رجؤملا ةنيبف اهاماقأ ولو « تلبق ةنيبلا ماقآ امهيآو

 لضفلا نم هيعدي اميف امهنم دحاو لك ةنيب تلبق امهيف ناك نإو ىلوأ رجأتسملا ةنيبف عفانملا يف

 افلتخا نإو :لاق . ةرشعب نيرهش يضقي ةسمخب نيرهش رجأتسملاو ةرشعب ًارهش اذه يعدي نأ وحن

 امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو « رجاتسملا لوق لوقلا ناكو افلاحتي مل ءافيتسالا دعب

 -هللا همحر- دمحم لصأ ىلع اذكو «امهدنع فلاحتلا عنمي هيلع دوقعملا كاله نأل رهاظ -هللا

 فلاحتلا ىرج ولو « اهيلع نافلاحتيف هماقم موقت ةميق هل نأ ال عيبملا يف هدنع عني اغإ كالهلا نأل؛

 عنتما اذإو ‹ دقعاال هنأ نيبتو دقعلاب لب اهسفنب موقنت ال عفانملا نأل ةميق الف دقعلا خسفو انهه

 افلتخا نإو هيلع قحتسملا وه هنأل هنيمي عم رجأتسملل لوقلاف

 وأ ‹ ةرشعب : رجؤمل ا لاقو ةسمخب : رجأتسملا لاقف ضبقلا لبق ةرجألا يف افلتخا :«تاراجإلا»

 ىلإ اذه : لاق « ةفاسملاوآ نيرهش :رجأتسملا لاقو« ارهش : رجؤملا لاقف « ةدملا يف

 نمو « هبحاص ىوعد همزل لكن امهيأو ةراجإلا خسفتو نافلاحتي « ةفوكلا ىلإ كلذو «ةرصبلا

 اذهو « اهسنج وأ اهعونو رجألا ردق يف فالخلا ناك نإ رجؤملل ةنيبلاف اماقأ نإف « لبقت ةنيب ماقأ
 ) :م ةئيب ماقأ دحاو لك يأ :ش ( اهاماقأ ولو ‹ تلبق ةنيبلا ماقأ امهيأو ) :م : فنصملا لوقل حرشلاك

 . اًنابث رثكأ هنأل :ش ( ةرجألا يف فالتخالا ناك نإ ىلوأ رجؤملا ةنيبف

 يف فالتخالا ناك نإو يأ :ش ( امهيف ناك نإو ىلوأ رجاتسملا ةنيبف عفانملا يف ناك نإو ) :م

 ةرشعب اًرهش اذه يعدي نأ وحن ‹ لضفلا نم هيعدي اميف امهنم دحاو لك ةنيب تلبق ) :م عفانملاو ةرجألا

 يآ :ش ( لاق) :م تابثإلا ةرشك ىلإ ارظن :ش ( ةرشعب نيرهش يضقي ةسمخب نيرهش رجأتسملاو
 مل ) :م هيلع دوقعملا ءافيتسا دعب يأ :ش ( ءافيتسالا دعب افلتخا نإو ) :م - هللا همحر- يرودقلا

 فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ) :م فلاحتلا مدع يأ :ش ( اذهو ‹ رجأتسملا لوق لوقلا ناكو افلاحتي

 يبآو فسوي يبأ دنع يأ :ش (امهدنع فلاحفلا عنمي هيلع دوقعملا كاله نأل ءرهاظ - هللا امهمحر-

 يأ :ش ( عنمي امنإ كالهلا نأل) :مانهه ينعي :ش ( - هللا همحر- دمحم لصأ ىلع اذكو ) :م « ةفينح

 ةميقلا تناكف اهسفنب ةموقتم نيعلا نأل :ش ( هماقم موقت ةميق هل نأ امل عيبملا يف هدنع ) :م فلاحتلا

 دقعلا خسفو انهه فلاحتلا ىرج ولو ) :م ةميقلا ىلع يأ :ش ( اهيلع نافلاحتيف ) :م نيعلا ماقم ةمئاق

 ىقہي ال ضرع اهنأل :ش ( اهسفنب موقتت ال عفانملا نأل ) :م اهيلع فلاحتلا نوكي ىتح :ش ( ةميق الف«

 رهظ ينعي :ش ( دقع ال هنأ نيبتو ) :م دقعلا ةطساوب موقتي لب يأ :ش ( دقعلاب لب ) :م نينامز
 . خسفلا اهيلع دري ةميق اهل نوكي الف ‹ لصألا يف هخاسفنال امهنيب دقع ال نأ امهصلخي

 قحتسملا وه هنأل هنيي عم رجأتسملل لوقلاف ) :م عامجإلاب هب فلاحتلا يأ :ش ( عنتمااذإو ) :م

 افلتخا نإو ) :م هني عم هيلع قحتسملا لوق لوقلا ناك قاقحتسالا يف فالخلا عقو ىتمو :ش ( هيلع
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 رجأتسملا لوق يضاملا يف لوقلا ناكو يقب اميف دقعلا خسفو افلاحت هيلع دوقعملا ضعب ءافيتسا دعب

 عيبلا فالخب اهيلع دقعلا ءادتبا ناك ةعفنملا نم ءزج لك يف ريصيف ةعاسف ةعاس دقعني دقعلا نأل

 بتاكملاو ىلوملا فلتخا اذإو :لاق . لكلا يف رذعت ضعبلا يف رذعت اذإف ةدحاو ةعفد هيف دقعلا نأل

 لوق وهو ةباتكلا خسفنو نافلاحتي :الاقو ء-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع افلاحتي مل ةباتكلا لام يف

 الدب يعدي ىلوملا نأ عماجلاو ‹ عيبلا هبشأف خسفلا لبقي ةضواعم دقع هنأل؛ -هللا همحر- يعفاشلا

 هركني ىلوملاو ءهيعدي يذلا ردقلا ءادأ دنع هيلع قتعملا قاقحتسا يعدي دبعلاو « دبعلا هركني ًادئاز

 يف رجحلا كفب لباقم لدبلا نأ: -هللا همحر-ةفينح ىبألو . نمثلا يف افلتخا اذإ امك نافلاحتيف

 « ةلباقم ال هلبقف ءادألا دنع قتعلل الباقم بلقني اغإو «دبعلل ملاس وهو لاحلل فرصتلاو ديلا قح

 ريغ ال لدبلا ردق يف افالتخا يقبف

 :ش ( رجاتسملا لوق يضاملا يف لوقلا ناكو« يقب اميف دقعلا خسفو افلاحت هيلع دوقعملا ضعب ءافيتسا دعب

 . ىضم اميف هيلع قفتملا وه هنأل
 لك يف ريصيف ةعاسف ةعاس دقعني ) :م ةراجإلا يف ينعي :ش ( دقعلا نأل ) :م هيلع ىعدملا وهو

 ضعبلا يف رذعت اذإف « ةدحاو ةعفد هيف دقعلا نأل عيبلا فالخب اهيلع دقعلا ءادتبا ناك ةعفنملا نم ءزج

 . قرفلا رهظف ةرورض لكلا يف رذعت كالهلاب هضعب يف خسفلا رذعت اذإف :ش ( لكلا يف رذعت

 مل ةباتكلا لام يف بتاكملاو ىلوملا فلتخا اذإو ) :م :- هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ةباتكلا خسفتو نافلاحتي:الاقو ) :م هنييب عم دبعلل لوقلاف :ش ( - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع افلاحتي

 يف فالتخالا دنع :ش (« عيبلا هبشأف خسفلا لبقي ةضواعم دقع هنأل ؛- هللا همحر- يعفاشلا لوق وهو

 قاقحتسا يعدي دبعلاو دبعلا هركني ادئاز الدب يعدي ىلوملا نا ) :م :امهنيب :ش ( عماجلاو ) :م نمثلا

 يف ) :م ناعيابتملا يآ :ش ( افلتخا اذإ امك نافلاحتيف ركني ىلوملاو هيعدي يذلا ردقلا ءادأ دنع هيلع قتعملا

 :م باتكلا لدب يأ :ش ( لدبلا نأ :- هللا همحر- ةفينح يبألو ) :م « عيبلا نمث يف يآ :ش ( نمللا

 :ش (دبعلل ملاس ) :م فرصتلا يأ :ش ( وهو لاحلل فرصتلاو ديلا قح يف رجحلا كفب لباقم)

 . ةباتكلا ترہث ىلع امهقافتال

 ةباتكلا لدب ىدأ اذإ ينعي :ش ( ءادالا دنع قتعلل ًالباقم ) :م لدبلا يأ :ش ( بلقني امنإو ) :م

 بوجو لعج امك « دوصقملا يه انههف ةيرجحلاب ًالباقم هنوك ىلإ رجحل ا يف ًالباقم هنوك نم بلقني
 اذكف اهثودح دنع ةبولطملا عفانماب ًالباقم ريصي مث رادلا ةبقرب ًالباقم ةراجإلا دقع ءادتبا يف ةرجألا

 يف ال ينعي :ش ( ريغ ال لدبلا ردق يف اًنالتخا يقبف « ةلباقم ال ) :م ءادألا لبق يأ :ش ( هلبقف ) :م انه

 . لدبملا

 ناك اذإف «ركنملا لوق لوقلاو ةدايزلا نم ىلوملا هيعدي ال ركنم وه لب اًئيش يعدي ال دبعلاو
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 لاجرلل وهف لاجرلل حلصي امف تيبلا عاتم يف ناجوزلا فلتخا اذإو لاق . نافلاحتي الف

 امو اهل رهاظلا ةداهشل ةياقولاك ةأرملل وهف ءاسنلل حلصي امو « هل دهاش رهاظلا نأل .ةمامعلاك

 ىواعدلا يف لوقلاو « جوزلا دي يف اهدي يف امو ةآرملا نأل ‹ لجرلل وهف ةينآلاك امهل حلصي

 هنأل اهب صتخب ام فالخب ديلا بحاصل

 ام هب قلحي الف سايقلا فالخب اًصن تبثي عيبملا يف فلاحتلا نأل :ش ( نافلاحتي الف ) :م كلذك

 قوقحلاب دحتي اندنع تاضواغملا يف فلاحتلا نأل ؛ عيبلا ىنعم يف تسيل ةباتكلاو « هانعم يف سيل

 نع عفاديف هسفن زيجعت ىلع هتردقل دبعلا ىلع مزالب سيل ةباتكلا لدبو « نيبناجلا نم ةمزاللا
 . هنيي عم دبعلل لوقلا نوكيف « عيبلاب هقاحإ حصي الو هب ةلافكلا حصت ال اذهلو « هسفن

 حلصي امف تيبلا عاتم يف ناجوزلا فلتخا اذإو ) :م - هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 : (ريغصلا عماجلا حرش» يف - هللا همحر- ناخ يضق لاقو :ش ( ةمامعلاك لاجرلل وهف لاجرلل

 ءهل هنأ امهنم دحاو لك ىعداو اهقلط وأ مئاق امهنيب حاكنلاو تيبلا عاتم يف ناجوزلا فلتحا اذإو

 ‹« كلذ وحنو بتكلاو ةحلسألاو نيفخلاو ةوسنلقلاو ةمامعلا لثم لاجرلل حلصي ام انباحصأ لاق

 . لجرلا لوق اهيف لوقلاف

 لاقو « رهاظلا هل دهشي نم لوق لوقلا : ىواعدلا يفو :ش ( هل دهاش رهاظلا نأل ) :م

 لكشملاو اهل وأ هل حلصيام : - هللا مهمحر- رهاظلا باحصأو يثيللا نامشعو رفزو يعفاشلا

 هل حلصي ام : يروثلاو ىليل يبأ نباو دمحأ لاقو . امهقرو دي يف اذكو « فلاحتلا دعب امهنيب وهف

 لاقو ‹ فلاحتلا دعب نافصن امهنيب لكشملاو اهنيي عم اهل وهف اهل حلصي امو «هنيي عم هل وهف
 امالإ لجرلل لكلا : ةمربش نبا لاقو « لجرلل لكشملا : لاق هنأ الإ« هوحن - هللا همحر- كلام

 عم اهل لكلاف اهل تيبلا ناك نإ : - هللا همحر- يرصبلا نسحلا لاقو . اهندب بايث نم ةأرملا ىلع

 :م هدي يف هيف امو تيبلا نأل هل لكلاف هل تيبلا ناك نإو هندب بايث نم لجرلا ىلعام الإ ءاهنيي

 اهسأر [. . .] ىلع ةأرملا هدشت ام ةياقولاو « ةءالملاو :ش ( ةياقولاك ةأرملل وهف ءاسنلل حصي امو)

 امو) :م ةأرملل يأ :ش ( اهل رهاظلا ةداهشل ) :م ةفحلملاك رامخلا عم اهنأل كلذب تيمس ةباصعلاك

 :- هللا همحر- ناخ يضاق لاقو :ش ( لجرلل وهف ةينآلاك ) :م نيجوزلل يأ :ش ( امهل حلصي

 ‹ راقعلاو ةضفلاو بهذلاو ةعتمألاو يناوألاو مداخلاو دبعلاو ةاشلاو نرفلاك اهل حلصي ام لكشملا

 هلو اعئاص لجرلا نوكي نأ الإ «نيميلا عم اهل وهف ءاسنلل حلصي ام - هللا همحر- يشاترمتلا لاقو

 . اهل ءايشألا هذه نوكت ال ذئنيحف « كلذ لاثمأو لاخلخو يلحو ءاسنلا ميتاوخو ريواسأ

 اهدي يف امو ةأرملا نأل ) :م ةقطنملاو [. . .] ةمامعلاك لاجرلا بايث عيبت ةأرملا تناك اذإ كلذكو

 ديلا رهاظ نأل يآ :ش ( هنأل ءاهب صتخب ام فالخب ديلا بحاصل ىواعدلا يف لوقلاو « جوزلا دي يف
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 تعقو امدعب وأ حاكنلا مايق لاح يف فالتخالا ناك اذإ ام نيب قرف الو « هنم یوقأ ًارهاظ هضراعي

 امهنم يقابلل وهف ءاسنلاو لاجرلل حلصي امف رخآلا عم هتثرو تفلتخاو امهدحأ تام نإف ةقرفلا

 -فسوي وبآ لاقو ‹ -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق هانركذ يذلا اذهو « تيملا نود يحلل ديلا نأل

 يتأت ةارملا نأ رهاظلا نأل هنيي عم جوزلل يقابلاو اهلثم هب زهجي ام ةأرلا ىلإ عفدي :- هللا همحر

 قالطلاو ‹ ربتعيف هرهاظل ضراعم ال يقابلا يف مث « جوزلا دي رهاظ هب لطبيف ىوقآ اذهو زاهجلاب

 لجرلل وهف لاجرلل ناك ام :-هللا همحر- دمحم لاقو ‹ مهثوروم ماقم ةثرولا مايقل ءاوس توملاو

 همحر- ةفينح يبأل انلق ال هتثرول وأ لجرلل وهف امهل نوكي امو « ةأرملل وهف ءاسنلل ناك امو
 -هللا

 بوث يف افلتخا نیلجرك « اهل لوقلا ناكف لامعتسالا لدب وهو :ش (« هنم یوقآ ارهاظ هضراعی ) :م

 افلتخا اذإ راطعلاو فاكسإلا فالخب «ىلوأ سباللا نإف ءهمكب قلعتم رخآلاو هسبال امهدحأ

 حجرتي ملو « انئاملع دنع نيفصن امهنيب نوكيف امهيديأ يف يهو نيراطعلاو ةفكاسألا نأل «هيف

 ةفكاسألا لامعتسا دهاشي ملو « ةهبشلاب ال لامعتسالاب وه ام هب دارم ا نأل « صاصتخالاب

 . نيفصن امهنيب اهانلعجف ءاوسلا ىلع امهيديأ يف نآلا هذه نوك :اندهاشو «نيراطعلاو

 امهدحأ تام نإف ةقرفلا تعقو ام دعب وأ حاكنلا مايق لاح يف فالتخالا ناك اذإ ام نيب قرفالو ) :م

 يحلا وهو :ش ( رخآلا عم ) :م تيملا ةثرو يأ :ش ( هتثرو تفلتخاو ) :م نيجوزلا دحأ يأ :ش (
 :ش ( امهنم يقابلل وهف ) :م اهوحنو طسبلاو يناوألاك :ش ( ءاسنلاو لاجرلل حلصي امف ) :م «ءامهنم

 . هل ديال هنأل :ش ( تيملا نود يحلل ديلا نأل ) :م نيجوزلا نم ىأ

 ثيح نم ال ةلمجلا ثيح نم :ش ( هانركذ ) :م يذلا عومجملا اذهو :ش ( يذلا اذهو ) م

 ثيح نم روكذملا نأل :ش ( - هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ) :م اهرخآ ىلإ ةلأسملا لوأ نم ليصفتلا

 ةأرملل وهف ءاسنلل حلصي امو لجرلل وهف لاجرلل حلصي ام نوك نإف «ةصاخ هلوق سيل ليصفتلا

 ىلإ عفدي ؛- هللا همحر-فسوي وبأ لاقو ) :م :هلوق اذه ىلعو ‹«كلذب هل صاصتخا الف عامجإلاب

 ينأتةأرملا نأ رهاظلا نأل هنيي عم جوزلل يقابلاو ) :م اهل حلصي امن هانعم :ش ( اهلثم هب زهجي ام ةأرملا

 دي رهاظ هب لطبيف ) :م كلذب ةداعلا نايرحل :ش ( ىوقا) :مةآرملا رهاظ يأ :ش ( اذهو «زاهجلاب

 . اربتعم ناكف :ش ( ربتعيف هرهاظل ضراعم ال يقابلا يف مث «جوزلا

 ناك ام :- هللا همحر- دمحم لاقو ‹ مهٹوروم ماقم ةثرولا مايقل ءاوس توملاو قالطلاو ) :م

 :م نيجوزلل حلصي ناك امو يأ :ش ( امهل نوكي امو ةأرملل وهف ءاسنلل ناك امو لجرلل وهف لاجرلل
 يف امو ةأرملا نأ وهو «« ليلدلا» يف :ش ( - هللا همحر- ةفينح يبأل انلق امل هتثرول وأ لجرلل وهف)

 تامملا ىلإ ةبسنلاب امأو « ةايحلا ىلإ ةبسنلاب اذهو ديلا بحاصل لوقلاو جوزلل اهدي
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 ةلاح يف رحلل عاتلاف اك ولمن امهدحأ ناك نإو ثروملا ماقم ثراولا مايقل ءاوس توملاو قالطلاو
 ضراعملا نع يحلا دي تلخف تيملل دي ال هنأل تامملا دعب يحللو « ىوقأ رحلا دي نأل ةايحلا

 نأل رحلا ةلزنب بتاكملاو ةراجتلا يف هل نوذأملا دبعلا :الاقو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو

 . تاموصخلا يف ةربتعم ادي امهل

 دمحم لاق «دئاوفلا يفو :ش ( ثروملا ماقم ثراولا مايقل ءاوس توىملاو قالطلاو ) :م :هلوقف

 يف هل لكشملا نأ امكف هلاميف هؤافلخ مهنأل جوزلا ماقم نوموقي جوزلا ةثرو : - هللا همحر-
 . نيجوزلا دحأ يأ :ش ( امهدحأ ناك نإو ) :م هتثرول لوقلا ناك اذكف ‹ هنیي عم هتایح

 تيملل دي ال هنأل تامملا دعب يحللو ىوقأ رحلا دي نأل ؛ةابحلا ةلاح يف رحلل عاتلاف اكولمب ) :م

 ةراجتلا يف هل نوذأملا دبعلا : الاقو - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو ‹ ضراعملا نع يحلا دي تلخف

 ءيش يف بتاكملاو رحلا مصتخا ول ىتح ش ( تاموصخلا يف ةربتعم أدي امهل نأل رحلا ةلزنمب بتاكملاو

 . هيف ايوتسا ةنيبلا ماقأو ثلاث دي يف ناك ولو « ديلا يف امهئاوتسال امهنيب هب ىضق امهيدي يف

 يكاكلا لاقو « ةنيبلا عاتم يف كلذكف تاموصخلا رئاس يف ةيرحلاب رحلا حجرتي ال امكف

 خسن يف هركذ اذكه « اكولمم وأ ارح يحلا ناك ءاوس «تامملا دعب يحللو» : هلوق - هللا همحر-
 . (ريغصلا عماجلا حرش»

 ناك ول : «ريغصلا عماجلا حورش ١ يف - هللا همحر- ةمئألا سمش مالسإلا رخف ركذ نكلو
 مث ءامهنم رحلل عاتملا ناك امهدحأ تام نإاذكو < امهنم رحلل عاتلاف اكول رخآلاو ارح امهدحأ
 . وهس« امهنم يحلل خسنلا ضعب يف عقو امو : لاق

 يجارسلا رصتخملا » يف ركذو « ءارلاب رحلل ينارقعزلاو - هللا همحر- دمحم ةياور يفو

 ةوقل رحلا لوق لوقلاف ةلكشملا ةعتمألا ىف ةقرفلا دعب افلتخاف اكول امهدحأ ناك ولو : «ديعسلا

 . ءاوس: امهدنعو « - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع هدي

 حرجو لكشملاب ةديقم ريغ امهنم رحلل عاتملاو : - هللا همحر- « يودزبلا عماج ) يف ركذو

 تفرع يتلا ليصافتلا ىلع امهدنعو « هدنع رحلل هلك عاتملا نأ ةيضقألاو « ةبقعلا فلتخم يف هب

 . نيرح اناك اذإ اميف
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 امصخ نوکی 1 نمیف لصف
 ةنيب ماقأو هنم هتبصغ وأ ‹ يدنع هنهر وأ ‹ بئاغلا نالف هينعدوأ ءيشلا اذه : هيلع ىعدملا لاق نإو

 هدي نأ هتنيبب تبثأ هنأل ةنيبلا ماقأو هينرجأ لاق اذإ اذكو يعدملا نيبو هنيب ةموصخ الف كلذ ىلع

 كلملا تابثإ رذعت هنأل ةموصخلا عفدنت ال :- هللا همحر- ةمربش نبا لاقو. ةموصخ ديب تسيل

 كلملا توبث : نائيش ةنيبلا ىضتقم: انلق هيلع ءانب ةموصخلا عفدو هنع مصخلا مدعل بئاغلل

 مصخ وهو «يعدملا ةموصخ عفدو ‹ تبثي ملف هيف ةموصخ الو بئاغلل

 ( امصخ نوکی ال نمیف لصف ) :م

 نوکی نم یضم امیف رکذ الو « یوعدلا دنع اًمصخ نوکی ال نم نایب يف لصف اذه يأ :ش

 ركذ ىلع اًضيأ ًالمتشم لصفلا : ليق ءايشألا نيبتت اهدضبو « اًمصخ نوكي ال نم انه ركذ اًمصخ

 :ش ( لاق نإو ) :م يلصألا ديقلا ثيح نم ال قرفلا ثيح نم معن :بيجأو  اًمصح نوكي نم

 وأ يدنع هنهر وأ بئاغلا نالف هيتعدوا ءيشلا اذه: هيلع ىعدملا ) م لاق نإف «خسنلا ضعب يفاو

 ناسنإ دي يف بوث وأ راد هتروص :ش ( يعدم ا نيبو هنيب ةموصخ الف كلذ ىلع ةنيب ماقاو هنم هتبصغ

 . خلإ . . هينعدوأ بئاغلا نالفل وه :ديلا وذ لاقف «هل اهنآ هيلع لجر ىعدا

 نيبو هيلع ىعدملا وه يذلا ديلا يذ نيب ةموصخ الف هلاق ام ىلع ةنيب ديلا وذ ماقأو

 عفدني هل ةمربش نبا لاقو ‹ رهظألاو يعفاشلاو - هللا امهمحر- دمحأو كلام لاق هبو . يعدملا

 اذإ ) :م ةموصح ال يأ :ش ( اذكو ) :م هيلع صوصنملا يف - هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو « هب

 تبث) :م ديلا اذ نأل اذكو يآ :ش ( هنأل ةنيبلا ماقأو ) :م نالف :ش ( هينرجأ ) :م : ديلا وذ :ش ( لاق

 ناسح نب ليفطلا نب ةمربش نب هللا دبع وه :ش ( :ةمربش نبا لاقو .ةموصخ ديب تسيل هدي نأ هتنیبب

 نع ىور « نيعباتلا يف هاددع « ةفوكلا لهأ هيقف يضاقلا - هللا همحر- يفوكلا ةمربش وبأ يبطلا

 داوس ىلع رفعج يبأل اًيضاق ناك :-هللا همحر- يلجعلا لاقو « - هللا همحر- كلام نب سنأ

 . ةئامو نيعبرأو عبرأ ةنس تام « ثيدحلا يف ةقث كسان ًالضاف ناكو « اهعايضو ةفوكلا

 يآ :ش ( هنع مصخلا مدعل بئاغلل كلملا تابثإ رذعت هنأل ) :م ةموصخلا يآ :ش (عفدنت ال ) :م

 يف ءيش لاخدإ ةيالو دحأل سيل ذإ «رذعتم ةموصخلا نودب بئاغلل كلملا تابثإو « بئاغلا نع

 رذعتملا ىلع ءانبلاو كلملا تابثإ ىلع يآ :ش (هيلع ءانب ةموصخلا عفدو) :م «هاضر ريغب هريغ كلم

 . بئاخلل كلملا توبث امهدحأ يأ :ش ( بئاغلل كلما توبث : نائيش ةنيبلا ىضتقم انلق ) :م رذعتم

 نع ةموصخلا عفد : يناثلاو يأ :ش ( يعدملا ةموصخ عفدو « تبثي تبثي ملف هيف ةموصخ الو ) :م

 الو « ةموصخ ديال ظفح دي هدي نأ تابثإ ديلا يذ دوصقم نأل :سش ( هيف مصخ وهو ) :م هسفن

 . هتنيب لبقتف هيف هل مصخ يعدملاو ‹ دوصقملا ره اميف وأ بئاغلل كلم لا تابثإ
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 نودب عفدنت الو ‹ لبق نم هانيب امك قالطلا ىلع ةنيبلا اهتماقإك ةأرملا لقنب ليك ولاك وهو تبثيف هيف

 ًاقح لوحي نأ ديري هرارقإب وهف هدي رهاظب امصخ راص هنأل ؛ ىليل يبأ نبا هلاق امك ةنيبلا ةماقإ

 لاقو. هريغ ةمذ ىلإ هتمذ نع نيدلا ليوحت ىعدا اذإ امك ةجحب الإ قدصي الف هسفن ىلع ًاقحتسم

 ليحلاب افورعم ناك نإو «هانلق امك باوجل اف اخلاص لجرلا ناك نإ ًارخآ -هللا همحر- فسوي وبآ

 هيلع دهشیو. هايإ هعدوي رفاسم ىلإ هلام عفدي دق سانلا نم لاتحملا نأل؛ ةموصخل ا هنع عفدنت ال

 ‹ هلبقي ال هب يضاقلا همهنا اذإف ‹ هريغ قح لاطبإل لاتحيف دوهشلا

 ةنيبلا اهتماقإك ) :م اهجوز ىلإ :ش ( ةارملا لقنب ليكولاك وهو ) :م ظفحلا دي :ش ( تبثيف ) :م

 رضحي مل ام قالطلا عوقوب مكحي ملو « اهنع ليكولا دي رصقب لبقت اهنإف :ش ( قالطلا ىلع
 . ةموصخل اب ةلاكولا باب يف يأ :ش ( لبق نم هانيب امك ) :م بئاغلا

 ال اهلقن نع ليكولا دي رصق قح يف لبقت ثالشلا تاقلطلا ىلع ةأرملا ةنيب نأ ينعي ضبقلاو

 :ش ( ىليل يبأ نبا هلاق امك ةنيبلا ةماقإ نودب ) :م ةموصخلا يأ :ش ( عفدنت الو ) :م «قالطلا قح يف

 - هللا همحر- يفوكلا نمحرلا دبع وبأ « يراصنألا ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم : وه

 ةموصخلا نم جرخي هنأ هبهذمو . ةئامو نيعبرأو نامث ةنس تام « لاقم هيف ‹ةفوكلا يضاق هيقفلا

 دي هدي نأ هرارقإ درجمب هب رقأ ام تبشيف هسفن ىلع هب رقي اميف ةمهت ال هنأل ةنيب ريغب ىوعدلا درجمب
 . ةموصخ دي ال ظفح

 نيبي اذهو «:ش ( هدي رهاظب ) :م هيلإ ةموصخلا تهجوت ينعي اهليلد :ش (امصخ راص هنأل ) :م

 (هسفن ىلع اًقحتسم اًقح لوحي نأ ديري هرارقإب وهف ) :م باوجل اب هیلإ بتکیو هراضحإ يضاقلل ناک ام

 الإ كلملا ىوعد يعدملا قدصي ال امک :ش ( ةجحب الإ قدصي الف ) :م هرارقإ يف مهتم وهف :ش

 الإ قدصي ال هنإف « ةلاوحلاب :ش ( هريغ ةمذ ىلإ هتمذ نع نيدلا ليوحت ىعدا اذإ امك ) :م اذكو

 ناك نإ ) :م ةنيبلا تناك امك ةموصخلا عفدنت :ش (: ارخآ - هللا همحر- فسوي وب لاقو ) :م

 امك باوجلاف ) :م «قدصلاو ريخلاب الإ فورعم ريغ يآ :ش ( اخلاص ) :م ديلا وذ يأ :ش (لجرلا

 ةموصخلا هنع عفدنت ال ليحل اب اًقورعم ناك نإو ) :م « ةنيبلا تماق امك ةموصخل ا عفدنت يأ :ش ( هانلق

 هايإ هعدوي رفاسم ىلإ ) :م ناسنإ نم هبصغ يذلا لاملا يأ :ش ( هلام عفدي دق سانلا نم لاتحملا نأل

 :ش ( هریغ قح لاطبإل لاتحیف ) :مهکلم تبث نأ دارأو كلاملا ءاج ىتح :ش ( دوهشلا هيلع دهشیو

 . هنع ةموصخلا عفدنتو هقح لطبيف هعدوأ اًنالف نأ ىلع ةننيب ميقي نأب

 بهذ ام «طوسہم» يف هداز رهاوخ مالسإلا خيش لاقو :ش ( هلبقي ال هب يضاقلا همهتا اذإف ) :م
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 اذه وه عدوملا نوكي نأ لامتحال ةموصخلا هنع عفدنت ال هفرعن ال لجر هعدوأ : دوهشلا لاق ولو

 ولو «يعدملا هب ررضتل تعفدنا ولف« هعابتا نم يعدملا نكميل نيعم ىلإ هلاحأ ام هنألو «يعدملا

 هجولل - هللا همحر- دمحم دنع باوجلا كلذكف « هبسنو همساب هفرعن الو ههجوب هفرعن : اولاق

 ةهج نم هيلإ لصو نيعلا نأ هتنيب تبثأ هنأل عفدنت - هللا همحر- ةفينح يبأ دنعو يناثلا

 ‹ دوصقملا وهو «ةموصخ دي هدي نكت ملف لوألا لصفلا فالخب «ههجوب دوهشلا هفرع ثيح«هريغ
 هدوهش هرضآ وأ همصخ يسن ثيح هسفنب رضآ ېذلا وه يعدم او

 يضر امل هنأل « ءاضقلاب يلتبا امدعب هيلإ بهذ ناسحتسا حص : - هللا همحر- فسوي وبأ هيلإ

 ىتم ججح تانيبلا نأل «سايق الاق امو « هريغ هفرعي ال ام سانلا لاوحأ ىلع فقوف ءاضقلاب

 . مهولا درج اهليطعت زوجي الو « اهب لمعلا بجي تماق
 لاق ولو ) :م «بجاو هيف طايتحالاب ليحلا ةرثكو ريوزتلا ةبلغل اداسف رثكأ اذه اننامز : تلق

 :ش ( هنألو يعدملا اذه وه عدوملا نوكي نأ لامتحال ةموصخلا هنع عفدنت ال هفرعن ال لجر هعدوأ: دوهشلا

 هب ررضتل ةموصخلا تعفدنا ولف ءهعابتا نم يعدملا نكميل نيعم ىلإ هلاحأ ام ) :م ديلا يذ نألو يأ

 - هللا همحر- دمحم دنع باوجلا كلذكف هبسنو همساب هفرعن الو ههجوب هفرعن :اولاق ولو « يعدم ا

 . هعابتا يعدملل نكي نيعم ىلإ هلاحأ ام دوهشلا يأ :ش ( يناثلا هجولل

 لصو نيعلا نأ هتنيب تبثأ هنأل ) :م« ةموصخلا :ش ( عفدنت :- هللا همحر - ةفينح يبأ دنعو ) :م

 دوهشلا لاق اذإ ام وهو :ش ( لوألا لصفلا فالخب ء«ههجوب دوهشلا هفرع ثيح« هريغ ةهج نم هيلإ
 تسيل هدي نأ ديفت ةداهشلا اذإف < يعدملا ريغ عدوملا نأ ذئنيح « نيقيب ملعلل هفرعن ال لجر هعدوأ

 ( هسفنب رضأ يذلا وه يعدملاو ‹ دوصقملا وهو ةموصخ دي هدي نكت ملف ) :م «دوصقملا وهو ةموصخ ديب
 . يعدم لا ررضتل ةموصخلا تعفدنا ول :- هللا همحر- دمحم لوق نع باوج اذه :ش

 يأ :ش (هدوهش هرضا وأ همصخ يسن ثيح ) :م « قحاللا ررضلاب هسفن رضأ يعدملا نأ ههجوو

 هيلإو ‹ هيلع ىعدملا دي يف ةمئاق نيعلا تناك اذإ نوكي اغإ فالتخالا اذهو « هيلع ىعدملا دوهش

 ؛ جراخلا يف دوجوم ىلإ الإ نوكت ال ةيسحلا ةراشإلا نإف «نالف هتعدوأ ءيشلا اذه » : هلوقب راشأ

 امصخ بصتتني ديلا وذف ةمئاق تناك اذإ اهنأل ةنيبلا ماقآ نإو «ةموصخلا عفدنت الف تكله اذإ امأو

 دي سيل هنأ لم تحي هنأ الإ كلملا ىلع لدي ديلا رهاظ نإف هدي رهاظب نيعلا يف يعدملل
 اذإ امأ « ةموصحلا هنع عفدنتف كلم دي تسيل هدي نأ رهظي هدنع ةعيدو نيعلا نأ ةنيبلا ةماقإبو كلم

 اًمصحخ تبثي هيلع ىعدملاف « ةمذلا نيدلا لحمو ‹نيدلا يف عقت ىوعدلاف ةكلاه نيعلا تناك

 تناك هتمذ نأ نبت ال ةعيدو هدي يف تناك نيعلا نأ ىلع < ةنيبلا نم يعدملا ماقأ ابو هتمذب يعدملل

 . ةموصخل ا هنع لوحتت الف« هريغل
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 نم هتعتبا لاق نإو ةسمخلا لاوقألا انركذو ىوعدلا باتك ةسمخم ةلأسملا هلهو« هيلع ىعدملا نود

 هتبصغ : يعدملا لاق نإو « امصخ هنوكب فرتعا كلم دي هدي نأ معز امل هنأل مصخ وهف بئاغلا

 اًمصخ راص اغإ هنأل ‹ ةعيدولا ىلع ةنيبلا ديلا وذ ماقآ نإو ةموصخلا عفدنت ال ينم هتقرس وأ ينم

 حصي ال ىتح هدي رابتعاب هيف مصخ هنأل قلطملا كلملا ىوعد فالخب «هديب ال هيلع لعفلا ىوعدب
 : ديلا بحاص لاقو ينم قرس يعدملا لاق نإو لعفلا ىوعد حصيو « ديلا يذ ريغ ىلع هاوعد

 وهو فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق اذهو ‹ ةموصحلا عفدنت مل ةنيبلا ماقأو « نالف هينعدوأ

 بصغ لاق اذإ امك راصف هيلع لعفلا عدي مل هنأل عفدنت : دمحم لاقو « ناسحتسا

 لئاسم نم ةلأسملا هذه يأ :ش ( ىوعدلا باتك ةسمخم ةلأسملا هذهو هيلع ىعدملا نود ) :م

 ةعيدو هذه : لاق ديلا اذ نأل « هجوأ ةسمحخ نم اهيف ال ةسمخملا ىمست «لصألا »نم ىوعدلا باتك

 : هلوقب هيلإ راشأ « ليواقأ ةسمخ اهيف نأل ةسمخب ىمست وأ بصغ وأ «نهر وأ ةراجإ وأ ةيراع وأ
 . ةمربش نبالو ىليل يبأ نبالو - هللا مهمحر- ةثالثلا انئاملعل :ش ( ةسمخلا لاوقألا انركذو ) :م

 :ش ( مصخ وهف بئاغلا نم هتعتبا :لاق نإو ) :م :- هللا همحر- يرودقلا ىأ :ش ( لاق ) :م

 هنأل) :م ةموصخلا عفدنت ال «بئاغلا نم اهتيرتشا » : ديلا وذ لاقف «ًسنيع ديلا اذ ىلع ىعدا اذإ ينعي

 لاق نإو ) :م اًقلطم اكلم ديلا وذ ىعدا ول امك :ش ( اًمصخ هنوکب فرتعا كلملا دب هدي نأ معز امل

 هنايب:ش ( ةعيدولا ىلع ةنيبلا ديلا وذ ماقأ نإو ‹ ةموصخلا عفدنت ال «ينم هتقرس» وأ «ينم هتبصغ»: يعدملا
 وأ ينم اهترجأتسا وأ كدنع اهتعدوأ يراد رادلا : لاقو « ديلا يذ ىلع ًالعف ىعدا اذإ يعدملا نأ :

 وأ اهعدوأ بئاغلا نالفل اهنإ : رادلا هدي يف يذلا هيلع ىعدملا لاقو « ينم اهتنهترا وأ ينم اهتبصغ

 يأ :ش ( هنأل ) :م «هنع عفدنت ال ةموصخلا نإف ؛ ةنيبلا كلذ ىلع ماقآو « كلذ ريغو هنم اهتبصغ

 لعفلا ىوعد يف اًمصخ هتروريصو :ش (هديب ال هيلع لعفلا ىوعدب اًمصخ راص اغنإ ) :م ديلا اذ نأل

 كلملا ىوعد حضتا اذهلو « ةموصخ ديو كلم ىلإ رقتفي نأ نع ًالضف ًالصأ ديلا ىلإ رقتفيال

 . ديلا يذ ريغ ىلع يعدملا ىوعد يأ هاوعد حصت ال ىتح « هدي رابتعاب قلطملا

 ال يعدملا ىوعد يأ :ش ( كلملا ىوعد فالخب ) :مديلا يذ ريغ ىلع لعفلا ىوعد حصيو

 هدي رابتعاب ) :م قلطملا كلملا ىوعد يف مصح ديلا اذ نأل يأ « :ش ( هيف مصخ هنأل« قلطملا ) :م كلم

 ريغ يأ :ش ( لعفلا ىوعد حصيو ديلا يذ ريغ ىلع ) :م يعدملا ىوعد يأ :ش ( هاوعد حصت ال ىتح

 ‹ ةموصخلا عفدنت مل ةنيبلا ماقأو نالف هينعدوأ: ديلا بحاص لاقو ينم قرس يعدملا لاق نإو ) :م ديلا يذ

 مل هنأل ) :م ةموصخل ا يأ :ش ( عفدنت :دمحم لاقو «ناسحتسا وهو فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق اذهو

 . ديلا يذ ىلع يأ :ش ( هيلع لعفلا عدي

 بصغ :لاق اذإ امك راصف ) :م مدعلاب تقحلأف ةلطاب يهر لوهجم ىلع لعفلا ىوعد اذه لب
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 وه هنأ رهاظلاو ‹ ةلاحم ال لعافلا يعدتسي لعفلا ركذ نأ :امهلو . هلعاف مسي مل ام ىلع ينم

 لاق اذإ امك راصف رتسلا ةبسحل ةماقإو « هيلع ةقفش دحلل اءرد هنيعي مل هنأ الإ هدي يف يذلا

 نالف نم هتعتبا : يعدملا لاق نإو ‹ هفشك نع زرتحبي الف هيف دح ال هنأل بصغلا فالخب «تقرس

 نأ ىلع اقفاوت ال امهنأل « ةنيب ريغب ةموصخلا تطقسأ كلذ نالف هينعدوأ : ديلا بحاص لاقو

 ميقي نأ الإ ةموصخ دي هدي نكت ملف ‹ هتهج نم ديلا يذ ىلإ اهلوصو نوكيف هريغل هيف كلملا لصأ

 .ملعأ هللاو اهكاسمإب قحأ هنوك هتنيبب تبث هنأل؛ هضبقب هلکو اًنالف نأ ةنيبلا

 س
 يبألو ةفينح يبألو يأ :ش (: امهلو ) :م بصاخلا ليهجت هيف نأل :ش ( هلعاف مسي مل ام ىلع ينم

 لعافلا نودب لعفلا نأل :ش ( ةلاحم ال لعافلا يعدتسي لعفلا ركذ نأ ) :م :- هللا امهمحر- فسوي

 . روصتي ال

 يآ :ش ( اءرد ) :م قراسلا نيعي مل يآ :ش ( هنیعی مل هنأ الإ هدي يف يذلا وه هنأ :رهاظلاو ) :م

 :م ركذملا باطخل اب :ش ( تقرس :لاق اذإ امك راصف رتسلا ةبسحل ةماقإو هيلع ةقفش دحلل ) :م اعفد

 لاق نإو ) :م ليهجتلا يف روذعم ريغ هنإف :ش ( هفشك نع زرتحي الف هيف دح ال هنأل «بصغلا فالخب)

 ةموصخلا) :م اًطاقسإ دشأ يأ :ش ( تطقسا كلذ نالف هينعدوأ ديلا بحاص لاقو نالف نم هتعتبا يعدم

 نكت ملف هتهج نم ديلا يذ ىلإ اهلوصو نوكيف هريغل هيف كلملا لصأ نأ ىلع اقفاوت ام امهنأل « ةنيب ريغب

 ولو :ش ( اهکاسمإب قحأ هنوک هتنیب تبثأ هنأل « هضبقب هلکو اًنالف نآ ةنببلا ميقي نا الإ « ةموصخ دي هدي

 . تابثلا ىلع فلحي عاديإلا نم ىعدا ام ىلع ةنيب يعدملا بلط

 :م« هلوقب الإ تبشت ال ةلاكولا نأل < ةنيبب الإ قدصي ال هليكو ينعدوأ : ديلا وذ لاق ولو

 . ( ملعأ هللاو)
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 نالجرلا هیعدي ام باب
 . امهنيب اهب ىضق ةنيبلا اماقأو هل اهنأ معزي امهنم دحاو لك رخآ دي يف اتيع نانثا ىعدا اذإو : لاق

 ةبذاك نيتنيبلا ىدحإ نأل « امهنيب عرقي : لوق ييفوءاترتاهت : لوق يف - هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 راصي وأ نارتاهتيف زييمتلا رذعت دقو « ةدحاو ةلاح يف لكلا يف نيكلملا عامتجا ةلاحتسال نيقيب

 . امهنيب مكحلا تنأ مهللا :٠ لاقو « هيف عرقأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛ ةعرقلا ىلإ

 ( نالجرلا هیعدي ام پاب ) :م

 نايب يف عرش دحاولا مكح نايب نم غرف الو « نالجرلا هيعدي ام نايب يف باب اذه يأ :ش
 . دحاولا دعب هنأل « نينثالا مكح

 هل اهنا معزي امهنم دحاو لک رخآ دی يف اتع نانثا ىعدا اذإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 رهتلا نم اتطقاست ناتنيبلا يأ :ش ( اترتاهت :لوق يف «يعفاشلا لاقو . امهنيب اهب ىضق ةنيبلا اماقأو

 دمحأو ةياور يف كلام لاق هبو « ميدقلا هلوق اذهو « اطخل او مالكلا نم طقسلا وهو « ءاهلا رسكب

 . ةياور يف دمحأ لاق هبو ‹ هتعرق تجرخ نمل يضقيو :ش ( امهنيب عرقي لوق يفو ) :م « ةياور يف

 يضقي : كلام نعو «نيميب هتعرق تجرخ نمل يضقي : ةياور يف دمحأو يعفاشلل لوق يفو

 نوشجاملا نباو يعازوألا لاقو . نيفصن امهنيب مسقي ةلادعلا يف ايواست اذإف « نيتنيبلا لدعأب

 . رثكألا لوق ىلإ بلقلا ةئينأمط ةدايزل اددع مهرثكأب يضقي : يكلاملا

 :م نيعلا لك يف ينعي :ش ( لكلا يف نيكلملا عامتجا ةلاحتسال نوقيب ةبذاك نيتنيبلا ىدحإ نأل ) :م

 ) :م كلذك ناك اذإف « ةبذاكلا نم ةلداعلا زييمت يأ :ش ( زييمتلا رذعت دقو « ةدحاو ةلاح يف )

 يبنلا نأل :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ‹ ةعرقلا ىلإ راصي وأ ) :م ناطقاستيف يأ :ش ( نارتاهتيف

 (طسوألا همجعم» يف يناربطلا هاور اذه :ش ( « امهنيب مكحلا تنأ مهللا »: لاقو هيف عرقأ) :م ةي

 ء يش يف ةي هللا لوسر ىلإ امصتخا نيلجر نأ : ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس ىلإ هدانسإي

 ماقأف :يناربطلا ظفلو « هظفل يزارتألا ركذ اذكه “ امهنيب عرقأف « ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقأف

 مهللا >: لاقو « امهنيب ةي هللا لوسر مهاسف « ةدحاو ةدع يف لودع دوهشب امهنم دحاو لك

 بعصم وبآ انث يزارلا ديعس نب يلع انثدح : لاق هدانسإ ركذو « طسوألا » يف يناربطلل يعليزلا هزع : فيعض (۱)

 ةريره يبأ نع بيسمل ا نب ديعس انث جشألا نب هللا دبع نب ريكب نع ديز نب ةماسآ نع مزاح يبآ نب زيزعلا دبع انث
 . اعوقرم .. .

 ثيللا فلاخ دقو « فيعض وهو يشرقلا ديز نب ةماسأو « نيل هيف وهو يناربطلا خيش هيف فيعض هدانسإو :تلق

 نآ كش الو « (۸°۳) .«لیسارملا » يف دواد وبآ هاور . ًالسرم دیعس نع ریکب نع هاورف دیز نب ةماسآ دعس نب

 . ركنم ةلوصوم ةياورلا ركذو « ثيللا لوق لوقلا
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 ماقأو ةقان يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ امصتخا نيلجر نأ» ةفرط نب ميت ثيدح انلو

 ‹ خسن مث مالسإلا ءادتبا يف ناك ةعرقلا ثيدحو« نيفصن امهنيب اهب ىضقف ةنيبلا امهنم دحاو لك

 ‹« كلم لا ببس امهدحأ دمتعي ناب دوجولا لمتحم امهنم دحاو لك قح يف ةداهشلل قلطملا نألو

 لحللا ذإ .فيصنتلاب نكمأ دقو « نكمأ ام امهب لمعلا بجيف ناتداهشلا تحصف ءديلا رخآلاو

 ‹ هلبقي

 دبع هاورو < ًالسرم قازرلا دبع هاور اذكو ءًالسرم بيسملا نبا نع دواد وبأ هاورو « «امهنيب ضقا
 ىيحي نب ميعن نع هاور قازرلا دبع نأل « فيعض لسرماذهو : لاقو . هماكحأ يف قحلا

 . كورتم وه : لاق« يملسألا

 ةقان يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ امصتخا نيلجر نأ ةفرط نب ميت ثيدح انلو ) :م
 انثدح : ةبيش يبأ نبا هاور ثيدحلا اذه" ”:ش ( نيفصن امهنيب اهب ىضقف « ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقأو

 (هفنصم» يف قازرلا دبع هاورو « خلإ . . . نيلجر نأ ةفرط نب ميمت نع كامس نع صوحألا وبأ
 انربخأ ةناوع يبأ نع هدنسب مكاحلا نع «ةفرعمل ا باتك يف يقهيبلا هاورو « برح نب كامس نع

 .[. . .]اذه لاقو « هب برح نب كامس

 ‹ نيعستو سمخ ةنس تام تاقثلا نيعباتلا نم يفوكلا يملسملا يئاطلا ةفرط نب ميمت :تلق

 قاحسإ هاور «ةريره يبأ ثيدحب جتحيو «هعاطقنال اذهب جتحي الو «ءةفرط نب ملسم هنع یورو

 یضقف نیدهاش امهنم دحاو لک ماقأف ةباد ايعدا نیلجر نأ : (هحیحص» يغ نابح نباو هیوهار نب

 نأ : ةرمس نب رباج نع هدانسإب (همجعم» يف يناربطلا ىورو . نيفصن امهنيب ب هللا لوسر اهب
 لب يبنلا هلعجف « هل هنأ نيدهاش امهنم دحاو لك ماقأف «ريعب يف ةي يبنلا ىلإ امصتخا نيلج

 رامقلا مرح اجب :ش ( خسن مث) :م مالسإلا ءادتبا يف يأ ( ءادتبالا يف ناك ةعرقلا ثيدحو) م

 امهنم دحاو لك قح يف ةداهشلل) :مزوجملا يأ ماللا رسكب :ش ( قلطملا نالو) م ءاځابم ناکو

 ال ةداهشلا نأل ءديلا دمتعا يأ :ش ( ديلا رخآلاو كلم لا ببس امهدحأ دمتعي ناب دوجولا لمتحم

 دمتعاامهدحأ نوكي نأ زاجف ءدابعلا هيلع علطي ال تبثي كلذ نأل « ةقيقح كلم ا دوجو دمتعت

 تحصف) :م كلذ ىلع دهشف ديلا دمتعا رخآلاو « كلذ ىلع دهشف يرتشي هآر نأب كلملا ةهبش

 فيصنتلا لبقي يأ :ش ( هلبقي لحما ذإ « فيصتتلاب نكمأ دقو ‹ نكمأ ام امهب لمعلا بجيف« ناتداهشلا

 نع لامج نع صوحألا وبأ انثدح : لاق هدانسإ ركذو «فنصملا » يف ةبيش يبأ نبال يعليزلا هازع : فيعض )١(

 هاورو . هب كامس نع ليئارسإو يروثلا انربخأ : لاق اًضيأ «فنصملا يف قارزلا دبعل هازعو ؛ ةفرط نب ميمت

 عم : تلق . عطقنماذه : لاقو «هب برح نب كامس انث ةناوع يبأ نع « )٠١/ ٠١۹( ننسلا »يف يقهيبلا

 . هسفن برح نب كامس فعض
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 « ةأرما حاكن امهنم دحاو لك ىعدا نإف: لاق .قاقحتسالا ببس يف امهئاوتسال فصني امنإو

 . كارتشالا لبقي ال لحملا نأل ؛ امهب لمعلا رذعتل نيتنيبلا نم ةدحاوب ضقي مل ةنيب اماقأو

 مل اذإ اذهو« نيجوزلا قداصتب هب مكحي امم حاكنلا نأل « امهدحأل ةآرملا قيدصت ىلإ عجريو:لاق

 ةنيبلا ةماقإ لبق امهدحأل ترقأ نإو ‹ ىلوأ لوألا تقولا بحاصف اتقو اذإ امأف ‹ ناتنيبلا تقؤت

 درفت ولو ‹ رارقأإلا نم ىوقأ ةنيبلا نأل ءاهب يضق ةنيبلا رخآلا ماقأ نإو . امهقداصتل هنآرما يهف

 ىلع ةنيبلا ماقأو رخآلا ىعدا مث يضاقلا اهب ىضقو ةنيبلا ماقأف دحجت ةأرملاو ىوعدلاب امهدحأ

 نأ الإ ‹ هنود وه لب هلثم وه اب ضقني الف حص دق لوألا ءاضقلا نأل « اهب مكحي ال كلذ لثم

 تناك اذإ اذكو ‹ نيقيب لوألا يف اطخل لا رهظأ هنأل ءاًقباس يناثلا دوهش تقؤي

 زاجأو لالا كلذ رخآ نم يلوضف عابو «رخآ لام يلوضف عاب نإ وحن « هجرس للعملاك اذه راصو

 .اذهاذكف «فصنلا يف امهنم دحاو لكل كلملا تبث نيعيبلا كلام

 نايوتسيف « كارتشالل لباق يعدملا نإ :ش ( :قاقحتسالا ببس يف امهئاوتسال فصني امنإو) :م

 . ةكرشلا يف نييرغلاك قاقحتسالا يف

 ةدحاوب ضقي مل ةنيب اماقأو ةأرما حاكن امهنم دحاو لك ىعدا نإف) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ىلإ عجريو) :م يرودقلا يأ :ش (:لاق . كارتشالا لبقي ال لحما نأل ؛ امهب لمعلا رذععل نيتنيبلا نم

 حجرتي ال : يدعسلا لاق :ش ( نيجوزلا قداصتب هب مكحي امن حاكنلا نأل « امهدحأل ةآرملا قيدصت

 : ثلاثلاو ءامهدحأ دي ىف اهنوك : ىناثلاو « ةأرملا رارقإ : اهدحأ : ثالث ناعم ىدحإب الإ امهدحأ

 (ةصالخلا» يف اذك ‹«قبسأ هحاكن نأ رخآلا ميقي نأ الإ اهب امهدحأ لوخد

 اماف) :م ءاخيرات ركذي مل اذإ يأ :ش ( ناتنیبلا تقؤت مل اذإ) :م روكذملا مكحلا يأ :ش (اذهو) :م

 :م قباسلا خيراتلا يأ :ش (لوألا تقولا بحاصف) :م اًحيرات امهنم دحاو لك ركذ يأ :ش (اتقو اذإ

 كلذ يف هب ىضقف نامزلا كلذ يف هل ضراعم ال هنألو « تابلإلا ةدايز نم هيف امل :ش (ىلوأ)

 اهنأل ؛ ةيجوزلا ىلع :ش ( امهقداصقل هتأرما يهف ةنيبلا ةماقإ لبق امهدحأل ترقأ نإو) :م نامزلا

 ؛اهب ىضق ةنيبلا رخآلا ماقأ نإو ) :م ةيجوزلاب اهرارقإ ربتعيف ‹ اهسفن دي يف يهو دحأ دي يف تسيل
 . ةرصاق ةجح رارقإلاو ةيدعتم ةجح ةنيبلا نأل :ش ( رارقإلا نم ىوقأ ةنيبلا نأل

 ماقأو رخآلا ىعدا مث يضاقلا اهب ىضقو ةنيبلا ماقأف دحجت ةأرملاو ىوعدلاب امهدحأ درفت ولو ) :م

 يأ :ش ( هنود وه لب هلثم وه اب ضقني الف حص دق لوألا ءاضقلا نأل« اهب مكحي ال كلذ لثم ىلع ةنيبلا

 يناثلا دوهش تقؤي نا الإ ) :م لوألاب ءاضقلا لاصتال لوألا نود هتداهش عم رخآلا يعدملا ىوعد

 تناك اذإ اذكو « نيقيب لوألا يف اطخلا رهظأ هنأل ) :م لوألا ضقتني ذئنيحف « دوهش ىلع :ش ( اًقباس
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 نانثا ىعدا ولو : لاق .قبسلا هجو ىلع الإ جراخلا ةنيب لبقت ال رهاظ هحاكنو جوزلا دي يف ةأرملا
 امهنم دحاو لكف ةنيب اماقأو ديلا بحاص نم هانعم دبعلا اذه هنم ىرتشا هنأ امهنم دحاو لك

 نيفصن امهنيب يضقب يضاقلا نأل ‹ كرت ءاش نإو « نمثلا فصنب دبعلا فصن ذخأ ءاش نإ رايخلاب

 نيعيبلا كلاملا زاجأو لجر نم امهنم دحاو لك عاب اذإ نييلوضفلاك اراصف ببسلا يف امهئاوتسال

 امهنم دحاو لک ریخی

 نآ :هجو ىلع الإ يآ :ش ( قبسلا هجو ىلع الإ جراخلا ةنيب لبقت ال رهاظ هحاكنو جوزلا دي يف ةأرملا

 اذهو «نيقيب هيف أطخلا روهظل لوألا حاكن ضقنني ذئنيحف « لوألا حاكن لبق هحاكن نأ دهشت هتنيب

 هيف ربتعي الو ‹ هوجو ىلعاذهف ةآرملا ةافو دعب ناك اذإ امأ ءةأرملا مايق لاح عزانتلا ناك اذإ هلك

 مامت هيلع بجيو هل ثاريملاو هل حاكنلاب ىضقي قبسأ امهدحأ خيراتو اخرأ نإف « ديلاو رارقإلا

 نم دحاو لك ىلع بجيو « امهنيب حاكنلاب ىضقي هنإف ءاوسلا ىلع اخرأ وأ اخرؤي مل نإو ؛رهملا

 .دحأو جوز ثاريم امهنم ناثريو رهملا فصن نيجوزلا

 ةايحجلا ةلاح يف دوصقملا نأ قرفلاو «ةافولا دعب ىوعدلا نيبو ةايحلا ةلاح يف ىوعدلا نيب قرف

 ال ةونبلا نأل للماك نبا ثاريم ةافولا دعب دوصققملاو ءامهنيب ةكرتشم حلصت ال يهو ةأرملا يه

 . (لوضفلا »يف ركذ اذكه .ًأزجتت

 :ش ( دبعلا اذه هنم ىرتشا هنأ امهنم دحاو لك نانثا یعدا ولو ) :م يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 اذه لاق امنإ :ش ( ديلا بحاص نم ) :م يرودقلا مالك ىنعم يأ :ش ( هانعم ) :م : فنصملا لاق

 ال وهف ديلا يذ ريغ نم ءارشلا دحاو لك ىعدا ول هنأ يهو ةلأسملا هذه دعب يتأيس امعًازارتحا

 اماقأو ) :م باتكلا يف ءيجي ليصفتلا ىلع مكحلاف نينثا وأ دحاو نم ءارشلا يعدي نأ امإ ولخي

 نإو نمشلا فصنب دبعلا فصن ذخأ ءاش نإ رايخلاب امهنم دحاو لك ) :م تيقوت ريغ نم ةنيب :ش (ةنيب

 يف كلام لاق هبو :ش ( ببسلا يف امهئاوتسال نيفصن امهنيب يضقي يضاقلا نأل كرت ءاش

 : رخآ لوق يف - هللا همحر - يعفاشلا لاقو . ةياور يف يعفاشلاو « ةياور يف دمحأو « ةياور

 . ةياور يف دمحأ لاق هبو ؛ عرقي

 لهو« هيلإ ملس امهدحآ قدص نإف عئابلا ىلإ عج ريو «ناتنيبلا طقست »: لوق يعفاشلا نعو

 . عئابلا رارقإب حجري ال حصألاو ؟نيلوقلا ىلع رخآلا فلحي

 دحاو لك عاب اذإ نييلوضفلاك راصف ) :م ‹« عرقي وأ نيفصن مسقي لب « هباحصأ رثكأ لاق هبو
 يأ :ش ( امهنم دحاو لك ريخي ) :م نيفصنامهنيب ىضق :ش ( نيعيبلا كلاما زاجأو «لجر نم امهنم

 . دبعلااذه ىرتشا هنأ دحاو لك ىعدا يذلا نينثالا نم
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 نإو . دارأ ول نمشلا لك ذخايو هدريف لكلا كلمت يف هتبغر لعلف « هدقع طرش هيلع ريغن هنأل

 هنأل ‹ هعيمج ذخأي نأ رخآلل نكي مل فصنلا راتخأ ال : امهدحأ لاقف امهنيب هب يضاقلا ىضق

 الول ةنيبلاب هقاقحتسا روهظل هيف مصخ هنأل اذهو « هيف عيبلا خسفناف فصنلا يف هيلع ايضقم راص

 هنأل ؛ عيمجلا ذخأي نأ هل نوكي ثيح يضاقلا رييخت لبق كلذ لاق ول ام فالخب « هبحاص ةنيب

 فصنلا ىلإ دوعلاو هببس خسفي ملو لكلا يعدي

 عيبملا لك هل ملسيل الإ دقعلاب يضر ام هنأل « هاضر وهو :ش ( هدقع طرش هيلع ريغت هنأل ) :م

 دبعلا لك يأ :ش ( لكلا كلمت يف هتبغر لعلف ) :م هيلع ةفنصملا قيرفتب هاضر لتخا ملسي مل اذإف <

 .( نمثلا لك ذخأيو هدريف ) :م

 يف الماك ةدحاو نيع ىلع نيدقعلا دراوت ةلاحتسال نقيتم نيتنيبلا دحأ بذك :ليق نإف :ش

 لب « دحاو تقو يف امهنوكب اودهشي مل مهنآب :بيجأ . ؟تانيبلا لطبت نأ يغبنيف « دحاو تقو

 ول ) :م هب ةداهشلا هل قلطأ تقو يف اًببس دمتعا مهنم لك نوكي نأ زاجف « دقعلا سفنب اودهش

 . (دارأ

 هعيمج ذخأي نأ رخآلل نكي مل فصنلا راتخأ ال :امهدحأ لاقف امهنيب هب يضاقلا ىضق نإو ) :م

 هيلع اًيضقم راص هنأل « فصنلا يف يأ :ش ( هيف عيبلا خسفناف « فصنلا يف هيلع اًيضقم راص هنأل

 يف امهنم دحاو لك قح يف دقعلا خسف هؤاضق نمضت عيبلاب امهنيب يضاقلا ىضق ال فصنلاب

 توبثل يأ :ش ( هقاقحتسا روهظل هيف مصخ هنأل اذهو ) :م «دقعلا ديدجتب الإ دوعي الف « فصنلا

 .( ةنيبلاب ) :م هقاقحتسا

 ٠هلوقب :باجأف « ؟هيلع اًيضقم نوکي فیکف « عدی وهو : لاقیامع باوج اذهو :ش
 ًارظن تباث لكلل دحاو لك قاقحتسا نأل اذهو « ةنيبلاب هقاقحتسا توبثل يأ « «هقاقحتسا روهظل

 ( هبحاص ةنيب الول) :م : هلوق ىنعم وهو « هبحاص ةنيب دوجول فصنلا يف رهظي مل اذإو « هتتيب ىلإ
 دانسإب الإ دوعي ال يضاقلا ءاضقب خسفنا دقو لكلا يف هقاقحتسا رهظآ هبحاص ةنيب الول ينعي :ش

 . دیدج

 وهو :ش ( يضاقلا رييخت لبق ):م «راتحأ ال »هلوق يأ :ش ( كلذ لاق ول ام فالخب ) :م

 هءارش تبثأ يآ :ش ( هببس خسفي ملو لكلا يعدي هنأل عيمحجلا ذخاي نأ هل نوكي ثيح ) :مهيلع ءاضقلا

 هل هبحاص ةمحازمل فصنلاب هل ءاضقلا ناك انإو « ءيش يف هعيب يضاقلا خسفي ملو ةنيبلاب لكلا يف

 . لكلاب هل ىضق ةمحازملا تلاز اذإف «

 فصنلا ىلإ دوعلاو ) :م «هببس خسفي ملو» هلوق دعب ءالعلا ةمالعلا يخيش ةخسن يفو
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 دعب هميلست لوألا ريظنو ءاضعقلا لبق نيعيفشلا دحأ ميلست هريظنو «دجوت ملو ةمحازملل

 هعزاني ال نامز يف ءارشلا تبثأ هنأل ‹ امهنم لوألل وهف اخيرات امهنم دحاو لك ركذ ولو .ءاضقلا

 توبثل تقولا بحاصل وهف ىرخألا تقؤت ملو امهادحإ تتقو ولو . هب رخآلا عفدناف «دحأ هيف

 مل نإو ‹ كشلاب هل ىضقي الف هدعب وأ هلبق نوكي نأ رخآلا لمتحاو ‹ تقولا كلذ يف كلملا

 هدي يف هنآ هانعمو ‹ ىلوأ وهف ضبق امهدحأ عمو اخیرات ارکذی

 :ش ( ءاضقلا دعب هميلست لوألا ريظنو ءءاضقلا لبق نويعيفشلا دحأ ميلست هريظنو « دجوت ملو ةمحازملل

 اذإ ام ربظن ىلإ هريظنو : هلوق رخآ ىلإ فصنلاب هل ءاضقلا نأل :انلوقب نآآلا انركذ اميف هنايب ىهتتنا

 دحأ ميلست عيمحجلا ذخأ رخآلل نوكي ثيح « يضاقلا رييخت لبق ذخألا راتخأ ال : نييعدملا دحأ لاق

 ال ءاضقلا دعب ملس نإ رادلا عيمجب رخآلل يضقي ءاضقلا لبق امهدحأ ملس اذإ ينعي « نيعيفشلا

 . ءاضقلا دعب هميلست لوألا رئاظن : هلوق ىنعم وهو رادلا فصن الإ رخآلل نوكي

 هنأ امهنم دحاو لك ىعدا نيذللا نينثالا نم يآ :ش ( اخیرات امهنم دحاو لک رکذ ولو ) :م

 امهنم قبسألل يأ :ش ( امهنم لوألل وهف ) :م خيراتلاب ةنيب امهنم لك ماقأو دبعلا اذه هنم ىرتشا

 صن نم مكحيو ينزملا هراتخاو « - هللا مهمحر - يعفاشلاو دمحأو كلام لاق هبو « خيراتلاب
 هتنيب تماق يذلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م قبسلاب هيف حيجرت ال هنأ : يطيوبلا لوق يف يعفاشلا

 نينثالا نم رخآلا عفدنا يأ :ش ( هب رخآلا عفدناف دحأ هيف هعزاني ال نامز يف ءارشلا تبثأ ) :م قبسلاب

 كلذ يف اهقحتسا وهو « ىرخألا ةنيبلا هضراعت ال نمز يف ءارشلا تابثإب يأ « هب نيروكذملا

 نيتقلطم ناتنيبلا تناك اذإ ام فالخب ًالطاب ناكف « كلاملا ريغ نم هارتشا رخآلا نأ نيبتف « تقولا

 . اتضراعتف ‹ كلاما ريغ نم امهدحأ ءارش ملعي ال هنإف « دحاو خيراتب نيتخرؤمو

 :ش ( ىرخألا تقؤت ملو ):م خيراتلا نيتنيبلا دحأ ركذ ولو يأ :ش ( امهادحإ تتقو ولو ) :م

 لوق يفو ‹ لوق يف يعفاشلاو كلام لاق هبو :ش ( تقولا بحاصل وهف ) :م ىرحألا ةنيبلا يأ

 كلذ يف ) :م تقولا بحاص كلم يأ :ش ( كلملا توبثل ):م دمحأ لاق هبو « ءاوس امهدحأ

 :م لوألا تقولا لبق يأ :ش ( هلبق نوكي نأ ) :م رخآلا تقولا يأ :ش ( رخآلا لمتحاو «تقولا

 نأل :ش ( كشلاب هل ىضقي الف ) :م كلذك ناك اذإف « لوألا تقولا دعب نوكي وأ :ش ( هدعب وأ )

 . كشلاب تبثي ال محلا

 لاقو ‹ يرودقلا مالك اذه :ش ( ىلوأ وهف ضبق امهدحأ عمو اخيراتاركذي مل نإو ) :م

 يآ :ش ( هدي يف هئا ):م ضبق امهدحأ عمو يرودقلا مالك ىنعم يأ :ش ( هانعمو ):م :فنصلا

 نآ زوجي «ضبق امهدحأ عم»و هلوق نأل اذهب ريسفتلا ىلإ جاتحا اغإو « ةنياعم هدي يف تباث ضبقلا

 . عئابلا دي يف لاحلا يف وهو «نامزلا نم ىضم اميف ةنيبلاب هضبق تبثأ هانعم نوكي نأ ىلع لمحي
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 ةنباثلا ديلا ضقنت الف تابثإلا يف ايوتسا امهنألو« هئارش قبس ىلع لدي هضبق نم هنكمت نأل
 نأل؛ديلا بحاص ءارش لبق ناک هءارش نأ اودهشب نأ الإ هانی ال اًتقو رخآلا ركذ ول اذكو « كشلاب

 اماقأو دحاو نم هانعم اًضبقو ةبه رخآلا ءارش امهدحأ ىعدا نإو : لاق . ةلالدلا قوفي حيرصلا

 تبثي هنألو ‹ نيبناجلا نم ةضواعم هنوكل ىوقأ ءارشلا نأل ‹ ىلوأ ءارشلاف امهعم خيرات الو ةنيب

 ء انيب ال ضبقلا عم ةقدصلاو ءارشلا اذكو ضبقلا ىلع فقوتي ةبهلا يف كلملاو « هسفنب كلملا

 الو عربتلا هجو يف امهئاوتسال امهنيب ىضقي ىتح ءاوس ضبقلا عم ةقدصلاو ضبقلاو ةبهلاو
 ‹ لالا ىلإ عجري هنأل ؛ موزللاب حيجرت

 امهدحأ دي توبث «ةريخذلا» يف ركذ ثيح « اذه فالخ ىلع كانه مكحلا نوكي نأ زوجيو

 ايوتسا ) :م نينثالا نألو يأ :ش ( امهنألو « هئارش قبس ىلع لدي هضبق نم هنكمت نأل ) :م «ةنياعملاب

 اتقو رخآلا ةنيب ركذ اذإ يأ :ش ( اتقورخآلا ركذ اذإ اذكو « كشلاب ةعباثلا ديلا ضقنت الف تابثإلا يف

 ‹ لمتحي رخآلا تقوو كشلاب ضقتني ملو دجو اذإ ضبقلا نأل ‹« فالح هيف ملعی الو هب عفتني مل

 . خلإ . . . ةضبق نم هنكمت نأل هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( هانيب امل ) :م نيقيب ةتباثلا ديلا ضقتني الف

 نأل ديلا بحاص ءارش لبق ناك هءارش نأ ) :م جراخلا دوهشلا يأ :ش ( اودهشي نأ الإ ) :م

 . هيلإ هب ضقتنيف كلذك ناك اذإف :ش (ةلالدلا قوفي حيرصلا

 ةبه ىعدأ يأ :ش ( اًضبقو ةبه رخآلا ءارش امهدحأ ىعدا نإو ) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 نم يرودقلا مالك يآ :ش ( دحاو نم هانعم) :م :فنصملا لاقو . يرودقلا مالك اذهو اًضرقو

 الف ‹ نیفصن امهنیب نوکی رخآ لجر نم كلملا ىقلت امهنم دحاو لك ىعدا اذإ هنأل « دحاو لجر
 الو ) :م هاعدا اب ةنيب دحاو لك ماقأ نإ :ش ( ةنيب اماقأو ) :م «كلذ ءيجيسو ىلوأ ءارشلا نوكي

 ىوقأ ءارشلا نأل ‹ ىلوأ ءارشلاف) :م خيرات هعم سيل امهنم ادحاو نأ لاحلاو وأ « :ش (امهعم خيرات

 تسيل اهنإف ةبهلا فالخب يرتشملا بناجو عئابلا بناج نم يأ :ش ( نيبناجلا نم ةضواعم هنوكل
 . ةضواعمب

 :ش ( ضبقلا ىلع فقوتي ةبهلا يف كلملاو ‹ هسفنب كلملا تبثي) :م ءارشلا نألو يأ :ش ( هنألو) :م

 ءارشلا امهدحأ ىعدا اذإ ينعي :ش (ضبقلا عم ةقدصلاو ءارشلا اذكو) :م «ضبقلاب الإ متت ال اهنأل

 (ةبهلا نم ىوقأ ءارشلا نأل »: هلوق ىلإ اهب راشأ :ش ( انيب ال ) :م ضبقلا عم ةقدضلا ىعدا رخآلاو

 :ش (عربتلا هجو يف امهئاوتسال امهنيب ىضقي ىتح ءاوس ضبقلا عم ةقدصلاو ضبقلاو ةبهلاو) :م
 نإف ‹« يواستلا ملسن ال : لاقي امع باوج اذه :ش ( موزللاب حيجرت الو ):م «ضبقلا ىلإ راقتفالاو

 . ةبهلا نود عوجرلا لبقت ال ةمزال ةقدصلا

 يف هرثآ رهظي ام يأ :ش ( لالا ىلإ عجري هنأل) :م ؛موزللاب حيجرت ال هنأ : باوحجلا ريرقتو
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 دنع اهلمتحي اميف اذكو ‹ حيحص ةمسقلا لمتحي ال اميف اذهو . لاحلا يف مئاق ىنعمب حيجرتلاو

 ىعدا اذإو :لاق . عئاشلا يف ةبهلا ذيفنت هنأل حصي ال :ضعبلا دنعو .ئراط عويشلا نأل ؛ضعبلا

 دحاو لك نإف «ةوقلا يف امهئاوتسال ءاوس امهف هيلع اهجوزت هنأ ةأرما تعداو ءارشلا امهدحأ

 « هسفنب كلملا تبثي ةضواعم امهنم

 (لاحلا يف مئاق ىنعمب حيجرتلاو) :م لبقتسملا يف عوجرلا ةحص مدع نع ةرابع موزللاذإ « لاحلا يناث

 . لاملا يف ال لاحلا يف مئاق ىنعمب نوكي اغنإ حيجرتلا نأ لصألا ينعي :ش

 كلملا لبقي هنأل « ةبهلا نم ىوقأ ءارشلا نإ : يباجيبسالا نيدلا ءالع مالسإلا خيش لاقو

 اهيلع حاكنلاو نهرلاو ةقدصلا نم ىلوأ ءارشلا اذكو « ضبقلا نودب كلما لبقت ال ةبهلاو هسفنب

 حاكنلاو ءارشلا يف الإ «-هللا همحر- فسوي يبأ لوق كلذكو ء-هللا همحر- دمحم لوق يف

 ةقدصلاو « ةبهلا نم ىلوأ حاكنلاو ةقدصلاو « ةبهلا نم ىلوأ نهرلاو « نيفصن امهنيب نوكت اهنإف

 . ءاوس ةبهلاو

 مامحلاك :ش ( حيحص ةمسقلا لمتحي ال اميف ) :م امهنيب فيصنتلاب مكحلا يأ :ش ( اذهو) :م

 دنع) :م حيحص ناتسبلاو رادلاك ةمسقلا لمتحي اميف يأ :ش ( اهلمتحي اميف اذكو ) :م «ىحرلاو

 :م ضعبلا هل ملس ةمحازملا لجأل هنأ الإ « لكلا يف هقاقحتسا تبثي دحاو لك نأل «:ش ( ضعبلا

 :ش ( عئاشلا يف ةبهلا ذيفنت هنأل ‹ حصي ال :ضعبلا دنعو ) :م ةبهلا لطبت الف :ش ( ئراط عويشلا نأل)

 . ناهترالا ىلع نيتنيبلا ةماقإك راصو

 یضقي نأ يغبنيف :دمحمو فسوي يبأ دنع امأ « -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق اذه :ليق

 ضعبلا لوق يأ :ش ( حصأ اذهو) :م ‹«نيلجرل رادلا ةبه سايق ىلع فصنلاب امهنم دحاو لكل

 ةبه سايق ىلع فصنلاب امهنم دحاو لكل انيضق ول انأل « اعيمج مهلوق يف حصي ال ينعي « حصأ
 نيلجرل ةبهلا زوجت ال دقعلا فالتحا دنعو « هدوهش هب دهش يذلا دقعلاب ىضقي اغإف ‹«رادلا

 عنام ةبهلاب دافتسملا كلملا يف عويشلا نكمتو يضاقلا ءاضقب كلم ا تبثي اغإو « اًَعيمج مهدنع

 . اهتحص

 اهجوزت هنأ ةأرما تعداو ءارشلا امهدحأ ىعدا اذإو ) :م :-هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ةأرما تعداو « ديلا يذ نالف نم دبعلا اذه ىرتشا هنأ نينثالا دحأ ىعدا : هتروص « :ش ( هيلع

 ( ءاوس امهف ) :م ةنيبلا امهنم لك ماقأو « دبعلا ىلع يآ هيلع اهجوزت « هيلع ىعدملا اذه نأ يأ « هنأ

 يأ :ش ( ةوقلا يف امهئاوتسال) :م نيفصن امهنيب دبعلاب ىضقي ينعي « ءاوس ةأرلاو يعدملا ينعي :ش

 ءارشلا نم يأ :ش ( امهنم دحاو لك نإف) :م :هلوقب كلذ حضوأ مث < ةنييلاب ةوعدلا ةوق يف

 مل اذإ اذه « قاقحتسالا يف امهنيب ةاواسملا ققحتف :ش ( هسفنب كلملا تبشي ةضواعم) :م جوزتلاو
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 ىلع امهلو ‹ ىلوأ ءارشلا : - هللا همحر -دمحم لاقو. -هللا همحر- فسوي يبآ دنع اذهو

 حيحص ريغلل كولم نيع ىلع جوزتلا ذإ ءارشلا ميدقتب نيتنيبلاب لمعلا نكمأ هنأل ةميقلا جوزلا

 ةنيب اماقأو اًصضبقو ةبه رخآلاو اًضبقو اًتهر امهدحأ ىعدا نإو . هميلست رذعت دنع هتميق بجتو
 . هتبشي ال نهرلاو < كلملا تبلت اهنأل؛ ىلوأ ةبهلا سايقلا يفو . ناسحتسا اذهو « ىلوأ نهرلاف

 نامضلا دقعو ‹ نومضم ريغ ةبهلا مكحبو ‹ نومضم نهرلا مكحب ضوبقملا نأ ناسحتسالا هجو

 ىلوأ عيبلاو ءاهتنا عيب هنأل ضوعلا طرشب ةبهلا فالخب ‹ ىوقأ

 : ليق نإف. ىلوأ قباسلاف قبسأ امهدحأ خيراتو اخرأ اذإو ‹ءاوس امهخيراتواخرأ وأ « اخرؤي

 ريغ لامي سيل امب لام ةلدابم حاكنلاو ‹ نيعضوملا ىف نامضلل بجوم لامي لام ةلدابم ءارشلا

 . ؟ ىوقأ ءارشلا ناكف « ةحوكنم لا يف نامضلا بجوم

 ادكأتم دقعلا سفنب تبثي قادصلا يف كلم ا نأل « هجو نم ءارشلا نم ىوقأ حاكنلا لب : انلق

 لبق قادصلا يف فرصتلا زوجيو يرتشملا يف كلملا فالخب « ميلستلا لبق كالهلاب لطبي ال ىتح

 . ةاواسملا نم لقأ الف اذهب حاكنلا بناج حجري مل نإف يرتشملا فالخب « ضبقلا

 . هايإ دقن ناك نإ نمثلا فصنب هيلع يرتشملا عجريو ‹ جوزلا ىلع ةميقلا فصن ةأرملل مث

 . -هللا همحر- فسوي يبأ دنع) :م «امهنيب ىضقي وأ « ءاوس امهف ): هلوق يأ :ش ( اذهو ) :م

 يأ :ش ( ةميقلا جوزلا ىلع ) :م ةأرملل يأ :ش ( امهلو ‹ ىلوأ ءارشلا : -هللا همحر- دمحم لاقو

 نظلل اتسح نكمأ ام بجاو تانيبلا حيحصت نأل :ش ( نيتنيبلاب لمعلا نكمأ هنأل) :م دبعلا ةميق

 ‹«حاكنلا يف ةيمستلا ةحصو « حص ءارشلا قبسب احتف :ش ( ءارشلا ميدقتب ) :م كلذو « دوهشلاب

 حيحص ريغلل كولم نيع ىلع جوزتلا ذإ) :م : هلوق ىنعم وهو « حيحص ريغلا دبع ىلع جوزتلا نأل

 قبسب انلق كلذك ناك اذإف « عيبلا لطب حاكنلا قتبسب انلق ىتمو :ش ( هميلست رذعت دنع هتميق بجتو

 جوزلا ىلع ةأرملل بجوو ‹ ىلوأ ءارشلا ناكف < اعيمج نيتنيبلا حيحصت ىلإ يضقي هنأل ‹ ءأارشلا

 . اذه كلذكف ةميقلا تبجوو «حص ريغلا دبع ىلع ةأرما جوزت نم نأل « كلذ ةميق

 . ناسحتسا اذهو ‹ ىلوأ نهرلاف ةنيب اًماقأو اًضبقو ةبه رخآلاو اًضبقو اًتهر امهدحأ ىعدا اذإو ) :م

 ىوقأ كلم او «ديلا تبثي نهرلا نأل :ش ( هتبثي ال نهرلاو كلملا تبثت اهنأل ؛ ىلوأ ةبهلا سايقلا يفو

 : ىلوأ ةبهلا تناكف « ديلا نم

 نومضم نهرلا نإ: انلق اذهلو :ش ( نومضم نهرلا مكحب ضوبقملا نأ :ناسحتسالا هجو) م

 ‹ نومضم ريغ ) :م ةبهلا مكحب ضوبقملا يأ :ش ( ةبهلا مكحبو ) :م «نيدلا نمو هتميق نم لقألاب

 ىلوأ عيبلاو «ءاهننا عيب هنأل ضومعلا طرشب ةبهلا فالخب ) :م اتابثإ رثكأ هنأل :ش ( ىوقأ نامضلا دقعو
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 ال ىنعم كالهلا دنع الإ تبثي ال نهرلاو ‹ ىنعمو ةروص كلملا تبني نامض دقع هنأل ؛ نهرلا نم

 خيراتلا بحاصف خيراتلاو كلملا ىلع ةنيبلا ناجراخلا ماقآ نإو. ضوعلا طرشب ةبهلا اذكف « ةروص

 :لاق.هنم رخآلا قلتي ملو ‹ هتهج نم الإ كلملا ىقلتي الف نيكلاملا ىلوأ هنأ تبثأ هنأل یلوآ مدقألاو

 ال ىلوأ لوألاف نيخيرات ىلع ةنيبلا اماقآو ديلا بحاص ريغ نم هانعم دحاو نم ءارشلا ايعدا ولو

 . هيف هل عزانم ال تقو يف هتبثآ هنآ انیب

 يف ةروصلا ثيح نم يأ :ش ( ةروص كلملا تبثي نامض دقع ) :م عيبلا نأل يأ :ش ( هنأل نهرلا نم

 دنع الإ) :م كلملا يأ :ش ( هتبثي ال نهرلاو ) :م لالا يف ىنعملا ثيح نم يأ :ش (ىنعمو ) :م لاحلا

 نفكلا بجي نوهرملا دبعلا تام ول ىتح كله اذإ ينعي « ىنعملا ثيح نم يأ :ش ( ىنعم كالهلا

 ثيح نمال يأ :ش ( ةروصال) :م :هلوقو < هكلم تبثي مل هنأل «نهترملا نود نهارلا ىلع

 . نآلا انركذ ال نهرلا نم ىوقأ اذكو يأ :ش ( ضوعلا طرشب ةبهلا اذكف ) :م لاحلا يف ةروصلا

 ماقآو نيع يف رخآ ىلع نانثا ىعدا اذإ هتروص :ش ( كلملا ىلع ةنيبلا ناجراخلا ماقأ نإو) :م

 خيراتلاب امهنم لك ةنيب دهش نأب :ش ( خيراتلاو ) :م اقلطم هكلم هنأب ينعي كلملا ىلع ةنيب امهنم لك

 هنم رثكأب رخآلا خيراتو « ًالثم رهش امهدحأ خيرات ناك نإف :ش ( ىلوآ مدقألا خیراتلا بحاصف ) :م

 :ش ( هتهج نم الإ كلملا ىقلتي الف « نيكلاملا ىلوأ هنأ تبثأ هنأل ) :م ىلوأ خيراتلا يف قباسلا ناك امهيف

 . هل ءيش الف :ش ( هنم رخآلا قلتي ملو ) :م «نيكلاملا لوأ هنأ ةهج نم الإ يأ

 هنأ امهنم لک یعدا يأ :ش ( دحاو نم ءارشلا ايعدا ولو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يأ :ش (هاتعم) :م : - هللا همحر- فنصملا لاقو . يرودقلا لاق اذك «دحاو نم نيعلا هذه ىرتشا

 . ( ديلا بحاص ريغ نم ) :مدحاو نم يرودقلا لوق ىنعم

 ال دحاو نم ءارشلا يقلت ىنعم دحاو نم ءارشلا ىوعد ىنعم نأل « رظن هيف : يزارتألا لاق

 ىوعدلا اهيف عقو يتلا نيعلا نوكت نأ امإ ولخي ال كلذ دعب مث ثلاثلا وه دحاولا كلذو « نينثا نم

 بحاص ريغ نم هانعم :١ هلوقل ىنعم الو « امهيديأ ىف وأ ءامهدحأ دي ىف وأ «ثلاثلا كلذ دي ىف

 ۰ . ىهتنا ء٤ ديلا

 تسيل ديلا بحاص ريغ نم هانعم «ديقلا اذهب هدييقت ىف : - ىلاعت هللا همحر- ىکاکلا لاقو

 اهاوعد نوكينأ توافتي ال ماكحألا رئاس يفو هيلع بترملا مكحلا اذه يف نإف ‹« ةدئاف ةدايز

 هرکذ ءًفالخ هيف ملعيال وأ دجو عئابلا نوكي نأ دعب هريغ وأ ديلا بحاص نم ءارشلا

 نيخيرات ىلع ةنيب ناروكذملا نايعدملا ماقآ وأ يأ :ش ( نيخيرات ىلع ةنيبلا اماقأو ) :م (ةريخذلا»يف

 هل عزانم ال تقو يف هتبثأ هنأ انيب امل یلوآ ) :م لوألا خیراتلا بحاص يأ :ش ( لوألاف ) :م «نیفلتخم

 . تقولا كلذ يف يأ :ش ( هيف
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 ناتبشي امهنأل ‹ ءاوس امهف اخيرات اركذو ‹ رخآ نم ءارشلا ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقأ نإو

 تتقو ولو . لبق نم انركذ امك امهنم دحاو لك ريخي مث ارضح امهنأك ريصيف ءامهيعئابل كلا

 ىلع لدي ال امهادحإ تيقوت نأل ‹ نيفصن امهنيب ىضق ىرخألا تقوت ملو اًتقو نيتنيبلا ىدحإ
 كللا نأ ىلع اقفتا امهنأل دحاو عئابلا ناك اذإ ام فالخب« مدقأ رخآلا نوكي نأ زاوجل كلملا مدقت

 ءارش همدقت هنأ نیبتی یتح هب مکحی اخیرات ةنيبلاب امهدحأ تبثأ اذِإف ‹ هتهج نم الإ یقلتی ال

 نم ثاريملا ثلاثلاو ‹ هريغ نم ضبقلاو ةبهلا رخآلاو لجر نم ءارشلا امهدحأ ىعدا ولو .هريغ

 مهتعاب نم كلملا نوقلتي مهنأل « اعابرأ مهنيب ىضقف رخآ نم ضبقلاو ةقدصلا عبارلاو « هيبأ
 كلم ىلع ةنيبلا جراح ا ماقآ نإف : لاق . قلطملا كلملا ىلع ةنيبلا اوماقأو اورضح مهنأك لعجيف

 -فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو ‹ ىلوأ ناك اخيرا مدقأ كلم ىلع ةنيب ديلا بحاصلو خرؤم

 - هللا همحر - دمحم نع ةياور وهو « - هللا امهمحر

 رخآ نم ):م ىرتشا دحاو لك نأ ىلع يأ :ش ( ءارشلا ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقأ نإو ) :م

 ( اخيرات اركذو ) :م ورمع نم ءارشلا ىلع رخآو ءًالثم ديز نم ءارشلا ىلع امهدحأ ماقآ يأ :ش (

 اًخيراتو ايعداو :ش ( ارضح امهنأك ريصيف « امهيعئابل كلملا ناتبثي امهنأل « ءاوس امهف) :م ادحاو :ش

 ذخآ ءاش نإ رایخلاب امھنم دحاو لک نأ :ش ( لبق نم انرکذ امک امھنم دحاو لک ریخی مٹ ) :م ادحاو

 . كرت ءاش نإو « نمثلا فصنب دبعلا فصن

 ال امهادحإ تيقوت نأل ؛ نيفصن امهنيب ىضق ىرخألا تقوت ملو اتقو نوتنيبلا ىدحإ تتقو ولو ) م

 نأ ىلع اقفتا امهنأل ء ادحاو عئابلا ناك اذإ ام فالخب «مدقأ رخآلا نوكي نأ زاوجل كلملا مدقت ىلع لدي

 ؛هريغ ءارش همدقت هنأ نيبتي ىتح هب مكحي اخيرات ةنيبلاب امهدحأ تبثأ اذإف « هتهج نم الإ ىقلتي ال كلملا

 ‹هريغ نم ضبقلاو ةبهلا ) :م رخآلا ىعداو يأ :ش ( رخآلاو لجر نم ءارشلا امهدحو ىعدا ولو

 ةقدصلا ) :م عبارلا ىعداو يأ :ش ( عبارلاو «هيبأ نم ثارسيملا ) :م ثلاشلا ىعداو :ش ( ثكلاثلاو

 . ( مهتعاب نم كلملا نوقلتي مهنأل ؛ اعابرأ مهنيب ىضقف ) :م ةنيبلا اوماقأو :ش ( رخآ نم ضبقلاو

 نم دحاو عئابلا نأل « بيلغتلا قيرطب امهالك :ش ( مهتعاب نم) :م : خسنلا ضعب يفو :ش

 نوقلتي ظفلب الالدتسا مهيقلتم نم :خسنلا ضعب يفو . مهتكلم نم دارملا ناكف « عبرألا نيكلاملا

 كلملا ىلع ةنيبلا اوماقأو اورضح مهنأك لعجيف ) :م« -هللا همحر- ءالعلا يخيش ةخسن يف اذكو <

 . مهنيب عزويف « ةجحلاب هوتبثا دقو « كلما ىوعد يف اووتسا مهنأل « :ش ( قلطملا

 بحاصو خرؤم كلم ىلع ةنيبلا جراخلا ماقأ نإف ) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 همحر-فنصملا لاقو :ش ( ىلوأ ناك اخيرا مدقأ كلم ىلع ) :م ةنيبلا ماقأ يآ :ش ( ةنيب ديلا

 - هللا همحر- دمحم نع ةياور وهو -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو ) :م:-هللا
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 ملو « كلما قلطم ىلع اتماق نيتنيبلا نأل « هيلإ عجر ديلا يذ ةنيب لبقت ال هنأ: -هللا همحر- هنعو
 عفدلا ىنعم ةنمضتم خيراتلا عم ةنيبلا نآ: امهلو. ءاوس رخاتلاو مدقتلا ناكف ‹ كلما ةهحل اضرعتي

 يڏ ةنيبو «هتهج نم يقلتلاب الإ نوكي ال هدعب هريغل هنوبثف تقو يف صخشل تبث اذإ كلم ا نإف <

 ماقأ ولو. هانيب ام ىنعملاو امهيديأ يف رادلا تناك ول فالتخالا اذه ىلعو . ةلوبقم عفدلا ىلع ديلا

 تتقوو « قلطم كلم ىلع ةنيبلا ديلا وذو جراخلا

 :ش ( هيلإ عجر ديلا يذ ةنيب لبقت ال هنأ ) :م -هللا همحر- دمحم نعو يأ :ش ( - هللا همحر -هنعو

 ةمئألا دنعو « جاتتلا يف الإ لبقت ال اهلك روصلا يف ديلا يذ ةنيب نأب لوقلا ىلإ دمحم عجر يأ

 يف ةعامس نبا ركذ « طوسبملا» يفو «ديلاب اهحجرتل هوجولا لك يف ىلوأ ديلا يذ ةنيب : ةثالشلا

 ۰ . ةقرلا نم هفارصنا دعب لوقلا اذه نع عجر ادمحم نأ : «هرداون)

 ‹ هانعم يف امو جاتنلا يف الإ خيراتلل ةربع الو « خيرات ىلع ةنيب ديلا يذ نم لبقأ ال : لاقو

 ملو « كلملا قلطم ىلع اتماق نيتنيبلا نأل) :م جاتنلا فالخب « كلملا ةيلوألا ببسب سيل خيراتلا نأل

 ( ءاوس رخأتلاو مدقتلا ناكف) :م :هلوق ىنعم وهو « هوحنو ءارشلاب ينعي :ش ( كلملا ةهحل اضرعتي

 همدعو هدوجو راص وأ ارخآو الوأ كلملا ةفص ىلع لديال خيراتلا نأل « خيراتلا يف ينعي :ش

 . ءاوس همدعو هدوجو راصف « اًريخأو الوأ كلملا ةفص ىلع كلي ال ءاوس

 وأ ءارشلا يف خيرات ىلع اتماق ول امع ازارتحا «كلملا ةهجل اضرعتي مل» هلوق : يكاكلا لاقو

 همحر- يعفاشلل اًقالخ « اندنع نينثا وأ ادحاو مئابلا ناك ءاوس « ىلوأ قبسألاف قبسأ امهدحأ

 عم ةنيبلا نأ) :م -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأل ىأ :ش (امهلو) :م :هلوق يف - هللا

 يقلت تابثإ دعب الإ حصت ال اهنأ ىنعم ىلع جراخلا ةنيب عفد يأ « :ش ( عفدلا ىنعم ةنمضتم خيراتلا

 . هلبق نم كلملا

 يآ :ش (هتهج نم يقلتلاب الإ نوكي ال هدعب هریغل هتوبثف تقو يف صخشل تبث اذإ كلملا نإف ) :م

 نم نإف :ش ( ةلوبقم) :م ةموصخلا عفد يأ :ش ( عقدلا ىلع ديلا يذ ةنيبو) :ء صخشلا كلذ ةهج نم

 . ةموصخلا عفدنت هنم هارتشا هنأ ةنيبلا ماقأو كلذ ديلا وذ ركنأو اتيع ديلا يذ ىلع ىعدا

 دمحم نيبو فسوي يبآو ةفينح يبأ نيب روكذملا فالخلا يأ :ش ( فالتخالا اذه ىلعو ) :م

 ةفينح يبأ دنع ىلوأ مدقألا تقولا بحاصف « اتقوتف ( امهيديأ يف رادلا تناك ول -هللا مهمحر-

 يف ليلدلا نم هركذ ام هب دارأ :ش ( هانيب ام ىنعملاو ) :م تقولاب ةربع ال دمحم دنعو « فسوي يبأو

 . نيفرطلا

 تتقوو) :م ببس ركذ ريغ نم ينعي :ش ( قلطم كلم ىلع ةنيبلا ديلا وذو جراخلا ماقأ ولو ) :م
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 جراخلا -هللا امهمحر- دمحمو -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ىلعف ‹ ىرخألا نود امهدحأ

 هنأل ؛ لوأ تقولا بحاص ةفينح يبأ نع ةياور وهو -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو . ىلوأ

 ةنيب نأ :امهلو . ىلوأ خيراتلا بحاص ناك امهادحإ تخرأ اذإ ءارشلا ىوعد يف امك راصف مدقأ

 ‹ هتهج نم يقلتلا يف كشلا عقو ثيح انهه عفد الو « عفدلا ىنعم اهنمضتل لبقت امغنإ ديلا يذ

 دنع ءاوس امهف اهلاحب ةلأسملاو ثلاث دي يف تناك ولو . امهيديأ يف رادلا تناك اذإ اذه ىلعو

 ؛ ىلوأ قلطأ يذلا : دمحم لاقو . ىلوأ تقو يذلا : فسوي وبأ لاقو - هللا همحر - ةفينح يبأ

 . ضعبلا ىلع مهضعب ةعابلا عوجرو دئاوزلا قاقحتسا ليلدب كلملا ةيلوأ ىعدا هنأل

 - هللا امهمحر -دمحمو ةفينح يبأ لوق ىلعف < ىرخألا نود ) :م نيتنيبلا دحأ يأ :ش ( امهدحأ

 (مدقأ هنأل ؛ لوأ تقولا بحاص ةفينح يبأ نع ةياور وهو : - هللا همحر -فسوي وبأ لاقو. یلوأ جراخلا

 تخرآ اذإ ءارشلا ىوعد يف امك راصف) :م ىلوأ تناكف « كلما مدقت ىلع تلد دق هتنيب نأل :ش

 ناك ) :م :هلوق ىنعم وهو ‹ خرؤملل يضقي امهدحأ خرأو دحاو نم ايعدا اذإ ينعي :ش ( امهادحإ

 . ( ىلوأ خيراتلا بحاص

 لبقت امنإ ديلا يذ ةنيب نأ ) :م :- هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م :ش

 نيعتي مل انه اهو « ةهج نم يقلتلا نيعت اذإ نوكي اغنإ هنأل :ش ( انهه عفد الو ‹ عفدلا ىنعم اهنمضتل

 مل امهدحأ خيرات ركذب نأل « ديلا يذ ةهج نم يأ :ش ( هتهج نم يقلتلا يف كشلا عقو ثيح) :م

 ) :م ‹ اخيرات مدقأ تناك تتقو اذإ ىرخألا نأ ناكمإلا ةهج نم هاقلت رخآلا نأب نيقيلا لصحي

 ىلع امهادحإ تخرأو :ش ( امهيديأ يف رادلا تناك اذإ) :م فالخلا اذه ىلعو يأ :ش ( اذه ىلعو

 امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع خيراتلا طقس طقف كلملا قلطم ىلع ىرخألاو ‹ خرۇم كلم

 . ىلوأ تقو يذلا لوقي هنإف فسوي يبأل اًفالخ - هللا

 طقف امهادحإ تخرأ يأ :ش ( اهلاحب ةلاسملاو « ثلاث دي يف) :م رادلا يأ :ش ( تناك ولو ) :م

 يف يعفاشلا لاق هبو « هدنع ءاوس ناجراخلا يآ :ش ( «- هللا همحر -ةفينح يبأ دنع ءاوس امهف) :م

 . دمحأو كلامو « حصألا

 :ش ( هنأل ىلوأ قلطأ يذلا : - هللا همحر -دمحم لاقو . ىلوأ تقو يذلا : فسوي يبأ لاقو) م

 ( دئاوزلا قاقحتسا ليلدب ) :م ‹«لصألا كلم ىلع لديف :ش ( كلما ةيلوا ىعدا) :م قالطإلا نأل يأ

 تناك اًقلطم اكلم لجر ىعدا اذإ ينعي « دالوألاو باسكألاك ةلصفنملاو « نمسلاك ةلصتملا :ش

 ىلع مهضعب نيعئابلا عوجر ليلدبو يأ :ش ( ضعب ىلع مهضعب ةعابلا عوجرو ) :م هل اهلك دئاوزلا
 . كلملا قاقحتسا دنع ضعب
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 قالطإلاو ‹ نيقيب تقولا كلذ يف كلملا بجوي خيراتلا نأ :- هللا همحر - فسوي يبألو

 نأ - هللا همحر- ةفينح يبألو . ءارشلا ايعدا ول امك نقيتلاب حيجرتلاو ‹ ةيلوألا ريغ لمتحي

 ‹ قلطم كلم ىلع ةنيبلا اماقأ اذإ امك راصف « هرابتعا طقسف ‹ مدقتلا مدع لامتحا هماضي خيراتلا

 . خيراتلا بحاص بناج حجرتيف ‹ تاقوألا برقأ ىلإ فاضيف « ثداح رمأ هنأل ءارشلا فالخب

 نأل ‹ ىلوأ ديلا بحاصف جاتنلا ىلع ةنيب امهنم دحاو لك ديلا بحاصو جراخلا ماقأ نإو : لاق
 وه اذهو هل ىضقيف ديلاب ديلا يذ ةنيب تحجرتو ايوتساف ‹ ديلا هيلع لدت ال ام ىلع تماق ةنيبلا

 ىلع ال هدي يف كرتيو ناتنيبلا رتاهتت هنأ :-هللا همحر- نابأ نب ىسيع هلوقي ال اًئالخ ‹ حيحصلا

 ءءاضقلا قيرط

 :ش ( قالطإلاو ‹ نيقيب تقولا كلذ يف كلملا بجوي خيراتلا نأ :-هللا همحر- فسوي يبألو ) :م

 حجار نيقيلاب لمعلا ينعي :ش ( نقيتلاب حيجرتلاو ‹ ةيلوألا ريغ لمتحب ) :م خيراتلا ريغ نم ينعي
 . ىلوأ خيراتلا بحاص ناك « رخآلا نود امهدحأ الوأ :ش ( ءارشلا ايعدا ول امك ) :م لمتحملا ىلع

 مدقتلا مدع لامتحا ) :م همحازي ينعي :ش ( هماضي خيراتلا نأ :- هللا همحر -ةفينح يبألو ) :م

 اخرؤي ملو :ش ( قلطم كلم ىلع ةنيبلا اماقأ اذإ امك راصف ) :م خيراتلا رابتعا يأ :ش ( هرابتعا طقسف

 نأل يأ :ش ( ثداح رمأ هنأل ) :م فسوي يبأ لوق نع باوج :ش ( ءارشلا فالخب) :م امهنيب ناک

 دب ال هنأل :ش ( تاقوألا برقأ ىلإ فاضيف ) :م كلذك ناك اذإو . هيلع امهقافتاب ثداح رمأ ءارشلا

 جاتتلا ىلع ةنيب امهنم دحاو لك ديلا بحاصو جراخلا ماقأ نإو ) :م يرودقلا :ش ( لاق ) م

 ةمئألا تلاق هبو هل ءاضقلا دعب وأ جراخلل ءاضقلا لبق اهماقأ ءاوس :ش ( ىلوأ ديلا بحاصف

 .ةئالثلا

 الف« اهلاوزب يضقي ديلا كلم نأل « هل ءاضقلا دعب ىلوأ جراخلا نيب : هجو يف يعفاشلا لاقو

 . هلبقو جراخلل ءاضقلا دعب ىلوأ ديلا يذ ةنيب : حصألا يف لاقو . ءاضقلا يضقني

 يأ :ش ( ديلا هيلع لدت ال ام ىلع تماق ةنيبلا نال ) م ىلوأ جراخلا ةنيب : ىلیل يبأ نبا لاقو

 يذل ءاضقلا نم ركذ ام يأ :ش ( اذهو ‹ هل ىضقيف « ديلاب ديلا يذ ةنيب تحجرتو ءايوتساف ) :م جاتنلا

 ( هدي يف كرتيو ناتنيبلا رناهتت هنأ :-هللا همحر- نابأ نب ىسيع هلوقي امل اًقالخ « حيحصلا وه) م ديلا

 . صاخلاب ءاضقلا مدعل لب :ش ( ءاضقلا قيرط ىلع ال ) :م ديلا يذ دي يف يأ :ش

 نقيتل ناتنيبلا رتاهتت جاتتلا يف يدنع لوقي -هللا همحر- نابأ نب ىسيع نأ : مالكلا لصاح

 مل ولو ةنيب اميقي مل امهنأك راصف « نيتباد نم ةباد جاتن روصتي ال ذإ « امهادحإ بذكب يضاقلا

 اذهو ءانهاهاذك < جراخلل هل ديلا وذ فلحي ىتح ‹ كرت ءاضق ديلا بحاصل ىضقي ةنيب اميقي
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 ىلع اهتماقإ ةلزنمب وهف هدنع جاتنلا ىلع ةنيبلا ماقآو لجر نم كلملا امهنم دحاو لك ىقلت ولو
 ىلوأ جاتنلا بحاصف جاتنلا ىلع رخآلاو كلملا ىلع ةنيبلا امهدحأ ماقأ ولو . هسفن دي يف جاتتلا

 ‹ هتهج نم يقلتلاب الإ رخآلل كلملا تبشي الف ‹ كلملا ةيلوأ ىلع تماق هتنيب نأل . ناك امهيأ

 بحاصل جاتلاب ىضق ولو . انركذ ال ىلوأ جاتنلا ةنيبف نيجراخ نيب ىوعدلا تناك اذإ كلذكو

 ًايضقم رصي مل ثلاشلا نأل ء ديلا وذ اهديعي نأ الإ هل ىضقي جاتنلا ىلع ةنيبلا ثلاث ماقأ مث ديلا

 قلطملا كلم اب هيلع يضقملا اذكو « ةيضقلا كلتب هيلع

 ولو « نيفصن امهنيب ىضقي هنأ جاتتلا ىلع ةنيب اماقأ نيجراخ يف ركذ ادمحم نإف « حيحصب سيل
 ىتح « قاقحتسا ءاضق ديلا يذل ءاضقلا نآ ملعف « ديلا يذ دي يف كرتي ناكل هلاق ام قيرطلا ناك

 . (طوسبملا»و« ةريخذلا» ىف اذك « ديلا يذ فلحي ال

 ماقأو لجر نم كلملا) :م جراخلاو ديلا بحاص نم يأ :ش ( امهنم دحاو لك ىقلت ولو ) :م

 . -هللا همحر- : يكاكلا هلاق اذك « لجرلا دنع يأ :ش ( هدنع جاتنلا ىلع ةنيبلا

 دي يف دبع ةلأسملا ةروص ٠ ةريخذلا» يفو . هنم ىقلت نم دنع -هللا همحر- : لمكألا لاقو

 كلذ ىلع ماقأو هعاب يذلا نالف كلم يف هل دلو هنآو نالف نم هارتشا هدبع هنآ رخآ هاعدا لجر

 كلم يف دلو دق هنأو « رخآ لجر ديري نالف نم هارتشاو هدبع هنأ ةنيب ديلا بحاص ماقأو « ةنيب

 يف مصخ وه امك هعئاب جاتن تابثإ يف مصخ دحاو لك نأل « ديلا يذل ىضق هعاب يذلا نالف

 . هعثئاب كلم تابثإ

 هلوق ىنعم اذهو . هلثم اذهف « ىلوأ ديلا وذ ناك جاتنلا ىلع « ةنيبلا ماقأو ناعئابلا رضح ولو

 . ديلا يذل هب ىضقيف :ش ( هسفن دي يف جاتنلا ىلع اهتماقإ ةلزنمب وهف ) :م

 ىلع ) :م ةنيبلا رخآ ماقآو :ش ( رخآلاو ) :م قلطملا :ش ( كلملا ىلع ةنيبلا امهدحأ ماقأ ولو ) :م

 :ش ( هتنيب نأل) :م جراخلا وأ ديلا بحاص ناك ءاوس ينعي :ش ( ناك امهيأ ىلوأ جاتنلا بحاصف جاتتلا

 :ش ( هتهج نم يقلتلاب الإ رخآلل كلملا تبثي الف ٠ كلملا ةيلوأ ىلع تماق ) :م جاتنلا بحاص ةنيب يأ

 :ش ( انركذ امل ىلو جاتنلا ةنيبف نيجراخ نيب ىوعدلا تناك اذإ اذكو ) :م « جاتتلا بحاص ةهج نم يأ

 . كلملا ةيلوأ ىلع دي يأ

 ( ديلا وذ اهديعي نأ الإ هل ىضقي جاتنلا ىلع ةنيبلا ثلاث ماقأ مث ديلا بحاصل جاتنلاب ىضق ولو ) :م

 يف ةنيبلاب كلملا هب ىضقملا نأل :ش ( ةيضقلا كلتب هيلع اًيضقم رصي مل كلاثلا نال ) :م جاتنلا ىلع :ش

 ىعدا ينعي :ش ( قلطملا كلملاب هيلع يضقملا اذكو ) :م «رخآ قح يف هتوبث ىضقي ال صخش قح

 . كلامو يعفاشلل اًقالخ اندنع كلمل اب ديلا يذ ىلع ىضقف « انهربو قلطملا كلملا ديلا وذو جراخلا
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 . داهتجالا ةلزنم لوألاو ‹ صنلا ةلزنمب هنأل ؛ هب ءاضقلا ضقنيو لبقت جاتنلا ىلع ةنيبلا ماقآ اذإ

 ال كلملا يف ببس لك كلذكو نطقلا لزغك ةرم الإ جسنت ال يتلا بايثلا يف جسنلا كلذكو : لاق

 ناك نإو . فوصلا زجو ىزعملاو دبللاو نبجلا ذاختاو نبللا بلحك جاتنلا ىنعم يف هنأل رركتي

 زخلا لثم وهو قلطملا كلملا ةلزنمب جراخلل هب ىضق رركتي

 :ش ( هب ءاضقلا ضقنيو لبقت جاتنلا ىلع ةنيبلا ماقأ اذإ ) :م قلطملا كلم اب هيلع ىضقملا ديلا اذ نأ مث

 ضقتنيف ‹ داهتجالا فالخب لدي صن يأ :ش ( داهتجالا ةلزنب لوألاو صنلا ةلزنمب هنأل) :م «لوألا

 . -هللا همحر- يكاكلا هرسف انه اذكف « هب داهتجالا

 هفالخ ىلع اعقاو ءاضقلا ناكف « اًعطق ةيلوألا ىلع هتلالدل صنلا ةلزنمب هنأل : لمكألا لاقو

 . صنلا فالخ ىلع عقاولا ءاضقلاك

 ةرم الإ جسنت ال يتلا بابثلا يف جسنلا كلذكو ) :م : -هللا همحر- يرودقلا يآ :ش (لاق ) :م

 ةنيب امهنم دحاو لك ديلا بحاصو جراخل ا ماقأ نإو : هلوق ىلع فطع اذه «:ش ( نطقلا لزغك

 رركتي ال اميف بوث جسن ىلع ةنيبلا اماقأ اذإ مكحلا اذك ينعي « ىلوأ جاتنلا بحاصف « جاتتلاب

 . رركت ال وهو جاتنلا ىنعم يف رركتي ال ام نأل ءألوأ ديلا وذ ناك نطقلا لزغك هجسن

 ‹ جاتنلاك وهف كلملا ةيلوأب رعشي ببس لكو « كلم ا ةيلوأ نع ةرابع جاتنلا :«طيحملا» يفو

 لب « ًالکشم ناک نِإو جاتتلا ینعم يف نكي مل نیترم عضیو « كلملا ببس هيفو رركتي ام لكو
 اب قحلي ال :ناميلس يب ةياور يفو . رركتي اب قحتلي : صفح يبأ ةياور يف ءال مأ رركتي
 محللا ةيوشت « رركتي : بوجلاو «ةطنحلا عرزو بئانلا نطقلاو رجشلا سرغو ءانبلاف «رركتي

 ‹ اضيأ رركتي ةغابصلاو وشحلاو عطقلاو ةطايخلاو نبللا برضو رادلا طايتحاو فحصملا ةباتكو
 ‹ رركتي ال نطقلا لزغو فوصلا زجو نحطلاو نبحلا ذاختاو « نيترم لعفت ءايشألا هذه نأل

 فوصلا نم جوسنملا بوثلا يفو « رركتي ال مسيربإلاو نطقلا لزغ نم ذختملا بوشلا يف جلاو

 . رركتي رعشلاو

 ینعم يف هنال ) :م ديلا يذل هب یضقي ينعي :ش ( ررکتی ال كلملا يف ببس لك كلذكو ) :م

 ‹«ترصق يازلا تدش اذإف « نيعلاو ميلا رسكب :ش ( ىزعملاو دبللاو نجلا ذاختاو نبللا بلحك جاتنلا

 ‹ منغلا رعش تحت فوصلاك يهو « ادودم اًمفخم ميلا حتفبازعم : لاقي دقو «تدم تففح اذإو

 ديلا وذ ماقآو همنغ نم هزج هفوص نأ ةنيبلا لجر ماقآ نأب :ش ( فوصلا زجو ) :م ةدئاز هيف ميملاو

 . ىلوأ دلا وذ ناك كلذ لثم ىلع ةنيبلا

 ءاخلا حتفب وهو :ش (زخلا لثم وهو « قلطملا كلملا ةلزنمب جراخلل هب ىضق رركتي ناك نإو) :م
 ‹ جيسن وهو : ليق « ازخ هربو نم ذختملا بوثلا يمس مث « ةباد مسا وهو يازلا ديدشتو ةمجعللا
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 نإف ‹ هب فرعأ مهنأل ةربخلا لهأ ىلإ عجري لكشأ نإف « بوبحلاو ةطنحلا ةعارزو سرغلاو ءانبلاو

 اذإف ‹ جاتنلا ربخب هنع لودعلاو ‹ لصألا وه هتنيبب ءاضقلا نأل ؛ جراخلل هب یضق مهیلع لکشآ

 ةنيبلا ديلا بحاصو قلطملا كلملا ىلع ةنيبلا جراخ ا ماقأ نإو : لاق «لصألا ىلإ عجري ملعي مل

 يفو هنم ىقلت اذهف كلملا ةيلوأ يعدي ناك نإ لوألا نأل « ىلوأ ديلا بحاص ناك هنم ءارشلا ىلع

 امهنم دحاو لك ماقأ نإو : لاق . هنم ءارشلا ىعدا مث هل كلم اب رقأ اذإ امك راصف « يفانت ال اذه

 : لاق ‹ ديلا يذ دي يف رادلا كرتنو ناتنيبلا ترتاهت امهعم خيرات الو رخآلا نم ءارشلا ىلع ةنيبلا

 نویو نوتنیبلاب یضقب دمحم لوق ىیلعو «- هللا امهمحر -فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو

 نأل « رادلا عاب مث ضبقو رخآلا نم ديلا وذ ىرتشا هنأك لعجيف« نك امهب لمعلا نأل ؛ جراخلل

 ةلالد ضبقلا

 مل نآٻ ی لکت ن «پویار ةا ارزو سرا ابو :م جسني مث ىرخأ لزغي يلب اذإف

 نانثالاو « يفكي مهنم دحاولاو : :ش ( هب فرعأ مهنأل ةربخلا لهأ ىلإ عجري ) :م ال مأ ررکی له ردي

 نإف) :م « ٤١( ةيآلا : لحنلا ) (نوملعت ال متنك نإ ركذلا لهأ اولاساف # : ىلاعت هللا لاق ؛ طوحأ

 جراخلا ةنيب يأ :ش ( هتنيبب ءاضقلا نال « جراخلل هب ىضق) :م ةربخلا لهأ ىلع يأ :ش ( مهيلع لكشأ

 أم وهو ٠ :ش ( جاتنلا ربخب ) :م لصألا نع يأ :ش ( هنع لودعلاو ) :م اندنع :ش ( لصألا وه ) :م

 يآ نعدمحم ورال ‹«( ديلا يذل جراخلا يتنيب ضراعت يف ىضق مالسلا هيلع هنأ : يور

 هتقان اهنآ ةنيبلا ماقآو لجر دي يف ةقان ىعدا الجر نأ »: رباج نع لجر نع مشيهلا نع ةفينح
 “هدي يف يه يذلل يَ هللا لوسر اهب ىضقف هتقان اهنأ ةنيبلا هدي يف يه يذلا ماقأو « هنع اهرحني

 . جراخلا ةنيب وهو :ش ( لصألا ىلإ عجري ملعي مل اذإف ) :م

 قلطملا كلملا ىلع ةنيبلا جراخلا ماقأ نإو ) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( لوألا نأل ؛ ىلوأ ديلا بحاص ناك) :م جراخلا نم يأ :ش ( هنم ءارشلا ىلع ةنيبلا ديلا بحاصو

 :ش ( يفانت ال اذه يفو هنم ىقلت ) :م ديلا وذ يأ :ش ( اذهف كلما ةيلوأ يعدي ناك نإو ) :م جراخلا يأ

 ىضقيف :ش ( هنم ءارشلا ىعدا مث هل كلم اب رقأ اذإ امك راصف ) :م ديلا يذ ةنيبب ىضقيف « نيرمألا نيب

 ءارشلا ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقأ نإو ) :م: - هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م . هتنيبب

 ( لاق ‹ ديلا يذ دي يف رادلا كرتتو ناتنيبلا ) :م تطقاست يأ :ش ( ترتاهت امهعم خيرات الو رخآلا نم

 لوق ىلعو فسوي يبأو - هللا امهمحر- ةفينح يبأ دنع اذهو ) :م : -هللا همحر- فنصملا يأ :ش

 نآب كلذو « :ش (نكم) :م نيتنيبلاب يأ :ش ( امهب لمعلا نأل ؛ جراخلل نوكيو « نيتنيبلاب ىضقي دمحم

 هناک لعجیف ) :م هلوق ینعم وهو ‹«ضېقی ملو عاب مث ضبقو رخآلا نم اهارتشا دق ديلا اذ نأک لعجی

 ةلالد ضبقلا نأل ) :م هيلإ :ش ( رادلا ) :م جراخلا نم يأ :ش (عاب مث ضبقو رخآلا نم ديلا وذ ىرتشا
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 هدنع راقعلا يف ناك نإو زوجي ال ضبقلا لبق عيبلا نأل ؛رمألا رسکعی الو «رم ام ىلع قبسلا

 هيفو نيرارقإلا ىلع اتماق امهنأك راصف ‹ عئابلل كلملاب هنم رارقإ ءارشلا ىلع مادقإلا نأ: امهلو

 . انههاذك عامجإلاب رتاهتلا

 ( رمألا سكعي الو ) :م «هئارش قبس ىلع لدی هضبق نم هنکمت نأل « هلوق نم :ش (رم ام ىلع قبسلا

 عيب مزلي كلذ يف نأل « ديلا يذ نم هعاب مث ألوأ ديلا يذ نم هارتشا جراخلا نأك لعجي ال يأ :ش

 . كلذك لعجي الف« ضبقلا لبق عيبملا

 ‹ -هللا همحر- دمحم دنع يأ :ش ( هدنع راقعلا يف ناك نإو زوجي ال ضبقلا لبق عيبلا نأل) :م

 دحاو لك ىعدااذإ :«هطوسبم» يف -هللا همحر- مالسإلا خيش لاق اميف ةلأسملا هذه حاضيإو

 ديلا جراخلا نم اهارتشا هنأ ىعداو لجر ءاج لجر دي يف رادك هبحاص ةهج نم كلملا يقلت امهنم

 ‹ نملا هدقنو مهرد ةئامسمخب جراخلا نم اهارتشا هنأ ديلا وذ ىعداو ‹ نمشلا هدقنو مهرد فلأب

 اخرأوأ ءاخرؤي مل نإ هجوأ ةعبرأ نم ولخي الاذهف ءايعداام ىلع ةنيبلا اعيمج اماقأو

 هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ىلعف . رخآلا نود قبسأ امهدحأ خرأ وأ « ءاوسلا ىلع امهخيراتو

 كرت ءاضق ديلا يذ دي يف رادلا كرتتو ناتنيبلا ترتاهت -ىلاعت هللا همحر- فسوي يبأو - ىلاعت

 اودهشي ملو ءارشلاب اودهش وأ ًاعيمج ضبقلاو ءارشلاب دوهشلا دهش ءاوس « قاقحتسا ءاضق ال

 اودهش نإ مهنإ الإ نيدقعب ىضقيو اعيمج ناتنيبلا لبقت -هللا همحر- دمحم دنعو . ضبقلاب
 ديلا اذ نأك لعجيف « جراخلا ءارش ىلع مدقي ديلا يذ ءارش نإف « ضبقلاب اودهشي ملو ءارشلاب

 نإو جراخلا ىلإ ميلستلاب رمؤيف « هيلإ ملسي ملو جراخلا نم عاب مث ضبق جراخلا نم ًالوأ ىرتشا
 ًالوأ ىرتشا جراخلا نأک ديلا يذ ءارش ىلع جراخلا ءارش مدقي هنإف اعيمج ءارشلاو ضبقلاب اودهش

 . جراخلا نم ءارش ديلا يذل ىضقيف هيلإ ملسو كلذ دعب ديلا يذ نم عاب مث ضبقو ديلا يذ نم

 نم يأ :ش ( هنم رارقإ ءارشلا ىلع مادقإلا نأ ) :م : فسوي يبأو ةفينح يبأل :ش ( امهلو ) :م

 ينعي :ش (نيرارقإلا ىلع اتماق) :م نيتداهشلا نأك يآ :ش (امهنأك راصف « عئابلل كلملاب) :م يرتشملا

 رتاهت كلذك ناك ولف ؛ كلم اب هبحاص رارقإ ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك ماق ول ام ةلزنمب اذه راص

 دحاو لك رارقإ انياع ولو . ةنياعملاب تباثلاك ةنيبلاب نيرارقإلا نم تباثلا نأل « اًعيمج نارارقإلا

 مل امهنم دحاو لك دوهش نآ ينعي «هلثم اذهو « اًعيمج نيرارقإلا انلطبأف هبحاصل كلملاب امهنم
 قبس فرعي الو ارهظ نيرارقإ لكو ‹ خيراتلاب دهشي مل امهنم دحاو لكو « خيراتلاب دهشي
 .( عامجإلاب رتاهتلا هيفو) :م امهنيب ةافانملل الطبف « اعم اعقو امهنأل ًالعج امهدحأ

 ةنيب : -هللا همحر- دمحم دنع نأل « وهس عقو عامجإلا ركذ لبق : ةعيرشلا جات لاق :ش

 اتبثأ امهنم كلاما ديلا وذو : لاق ثيح «ةموظنملا» يفو « «عماجلا» يفاذكو « ىلوأ ديلا يذ

 . نيتنيبلا رتاهت نم هيف نحن ام اذكف يأ :ش ( انهه اذك) :م اتكس امهنم جراخلاو « نيضبق
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 يقبف ‹ قحتسم كلم الإ ديلا يذل ءاضقلا نكمي ال انههو « كلملا وهو ةمكحل داري ببسلا نألو

 فلألاب فلألاف نمشلا دقن ىلع ناتنيبلا تدهش ول مث «هديفي ال هنأو ببسلا درجمب هل ءاضقلا

 نمثلا دقن ىلع اودهشي مل نإو بناج لك نم نومضم ضبق دوجولا ايوتسا اذإ امهدنع صاصق

 ارتاهت ضبقلاو عيبلاب ناقيرفلا دهش ولو . هدنع بوجولل -هللا همحر- دمحم بهذم صاصقلاف
 فالخب نيعيبلا نم دحاو لك زاوجل -هللا همحر- دمحم دنع نكمم ريغ عمجلا نأل ؛ عامجإلاب

 . لوألا

 ينعي -هللا همحر- دمحم لوق نع باوج اذه :ش ( كلملا وهو ةمكحل داري ببسلا نألو ) :م

 نم امهنم لك ءارش وهو ببسلا انه اهو « الف الإو « ربتعي مكحللاديقم ناك اذإ بسلا نأ

 قحتسي هجو ىلع الإ نكي ال امهدحأل كلم اب ءاضقلا نأل « كلما وهو مكحلا ديفي ال هبحاص

 جراخلا هقحتسا كلمب يأ :ش ( قحتسم كلم الإ ديلا يذل ءاضقلا نكي ال انههو ) :م هبحاص هيلع

 مكحلا نود :ش ( ببسلا درجمب ) :م ديلا يذل يأ :ش ( هل ءاضقلا يقبف ) :م كلذك ناك اذإف « هيلع

 . زوجي الف :ش ( هدفي ال ) :م محلا نود بہسلا درجمب ءاضقلا نإو يأ :ش ( هنإو ) :م

 رخآلا امهنم لك ءارش يف :ش ( نمللا دقن ىلع ) :م ناتروكذملا :ش ( ناتنيبلا تدهش ول مث ) :م

 ( ايوتسا اذإ ) :م فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع يأ «:ش (امهدنع صاصق فلألاب فلألاف ) :م ًالثم فلأب

 دقن ىلع اودهشي مل نإو «بناج لك نم نومضم ضبق دوجولاب ) :م ةفصلاو سنجل ا يف نانمشلا يأ :ش
 يأ« :ش ( هدنع بوجولل -هللا همحر- دمحم بهذم ) :م ةصاقملا يأ :ش ( صاصقلاف نمثلا

 اًبجوم امهنم دحاو لك ناك هدنع اتبث امل نيتنيبلا نأل -هللا همحر- دمحم دنع نمللا بوجول

 . بوجولاب بوجولا صاقتيف هيرتشم دنع نمثلل

 :ش ( اترتاهت ضبقلاو عيبلاب ) :م ديلا يذو جراخلا دوهش اقيرف يأ :ش ( ناقيرفلا دهش ولو ) :م

 اذه امهاوعد نأ رابتعاب امهدنعف « جيرختلا فالتخا ىلع نكل :ش ( عامجإلاب ) :م اتطقاست يأ

 . انه اه كلذكف « دوهشلا رتاهتي اذه لثم يفو ؛ هبحاصل كلاب امهنم لك نم رارقإ عيبلا

 دنع نكمم ريغ ) :مامهب لمعلا ناكمإ يأ :ش ( عمجلا نأل) :م : هلوق وه : دمحم دنعامأ

 دحاو لكل ضبقلاو عيبلا اوتبثأ ال مهنأ رابتعاب :ش ( نيعيبلا نم دحاو لك زاوجل -هللا همحر دمحم

 ىلع نيعلا ىقبتف ضراعتلل اتطقاستف « رخآلا نم ىلوأب امهدحأ سيلو « ارئاج امهعيب ناک امهنم

 اودهشي مل اذإ ام وهو :ش ( لوألا فالخب ) :م اودهشي مل مهنأك راصف « تناك امك ديلا بحاص دي

 ول انأل « نكمم نيتنيبلا نيب عمجلا نأل « هدنع جراخلل نوكتو « ناتتيبلاب ىضقي ىتح ضبقلاب
 يفو . اقباس هعيب لعجيف زوجيال وهو ‹ ضبقلا لبق عيبلا مزلي اًقحال جراخلا عيب انلعج

 ول : امهيف ركذ هنإف ءامهريغو «ريبكلا عماجلا»و «طوسبملا» يف ركذ ام فلاخي اذهو : ٠يفاكلا»
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 ‹امهدنع ديلا بحاصل ىضقي قبسأ جراخلا تقوو اضبق اتبثت ملو راقعلا يف ناتنيبلا تتقو نإو
 ءامهدنع راقعلا يف زئاج وهو ديلا بحاص نم ضبقلا لبق عاب مث ًالوأ ىرتشا جراخلا ناك لعجيف

 ‹ هكلم ىلع يقبف ‹ ضبقلا لبق هعيب حصي ال هنأل جزاخلل ىضقي: -هللا همحر- دمحم دنعو

 بحاص تقو ناك نإو ‹ نيلوقلا ىلع نازئاج نيعيبلا نأل ؛ ديلا بحاصل ىضقي اًضبق اتبثأ نإو

 وأ ملسي ملو عاب مث ضبقو ديلا وذ اهارتشا هناك لعجيف ‹ نيهجولا يف جراخلل ىضقي قبسأ ديلا
 ‹ءاوس امهف ةعبرأ رخآلاو « نيدهاش نييعدملا دحأ ماقآ نإو : لاق . رخآ ببسب هيلإ لصو مث ملس

 ةوقب لب للعلا ةرشكب عقي ال حيجرتلاو دارفنالا ةلاح يف امك « ةمات ةلع نيدهاش لك ةداهش نأل

 اهیف

 اذ نأك لعجي نأب نكمم نيتنيبلاب لمعلا ذإ ‹ ديلا يذل هدنع نيتنيبلاب ىضقي ضبقلا دقعلاب اودهش

 اهب يضقي ثيح ضبقلا اوركذي مل اذإ ام فالخب « اهملسو اهعاب جراخلا مث « اهملسو اهعاب ديلا
 اذ انلعجف « قبسلا ةلالد يهو اًتايع ضبقلا تبث دقو « ةداهشلاب ضبقلا اتبثأ ام امهنأل « جراخلل

 . هيلإ اهميلستب رمؤيف « جراخلا نم اهعاب مث اهضبق دقو « الو جراخلا نم ايرتشم ديلا

 اتبشت ملو 2 :م ركذ امك فالحلا ةرمث رهظتل راقعلا هيف :ش ( راقعلا يف نانتيبلا تتقو نإو ) :م

 يبأو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع ديلا بحاصل ىضقي قبسأ جراخلا تقوو « اًضبق

 ( وهو « ديلا بحاص نم ضبقلا لبق عاب مث الوأ ىرتشا جراخلا ناك لعجيف ) :م «-هللا همحر -فسوي

 هنأل جراخلل ىضقي - هللا همحر -دمحم دنعو ءامهدنع راقعلا يف زئاج ) :م ضبقلا لبق عيبلا يأ :ش

 بحاصل ىضقي اًضبق ابثأ نإو « هكلم ىلع يقبف « ضبقلا لبق ) :م راقعلا عيب يأ :ش ( هعيب حصي ال

 تقو ناك نإو ) :م -هللا همحر- دمحم لوقو امهلوق يآ :ش ( نيلوقلا ىلع نازئاج نيعيبلا نأل « ديلا

 هجولا يف ضبقلاب اودهش يذلا هجولا يف يأ :ش ( نوهجولا يف جراخلل ىضقي قبسأ ديلا بحاص

 ( ملسی ملو عاب مث ) :م هارتشا هنأک :ش ( ضبقو ديلا وذ اهارتشا هنأک لعجیف ) :م هب اودهشي مل يذلا

 وأ ةيراع نم :ش ( رخآ ببسب) :م ديلا يذ ىلإ يأ :ش ( هيلإ لصو مث ملس وأ ) :م يرتشملا يأ :ش

 . ةراجإ

 (ةعبرأ رخآلاو نيدهاش نييعدملا دحأ ماقأ نإو ) :م : -هللا همحر- يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 نييعدملا دحأ حجرتي ال ينعي :ش ( ءاوس امهف ) :م دوهشلا نم ةعبرأ رخآلل يعدملا ماقأو يأ :ش

 هنع روهشملا يف كلامو ديدجملا يف يعفاشلا لاق هبو هنيب يف ددعلا ةدايزب نيرخآلا ىلع

 مهلوق ىلإ بلقلا نأل ءددعلا ةدايزب حجرت : ةياور يف كلامو دقلا يف «يعفاشلا لاقو «دمحأو

 ةلع نيدهاش لك ةداهش نأل ) :م نيتنيبلا لدعأب یضقیف ةلادعلا ةدايزب حجري : كلام دنعو ليمأ

 اهيف ةوقب حيجرتلا لب يأ :ش ( اهيف ةوقب لب « للملا ةرثكب عقي الح يجرتلاو دارفنالا ةلاح يف امك ةمات

 ةيوقتلاو « هب لمعيل رخآلا فرطلا ىلع نيفرطلا دحأ ةيوقت نع ةرابع حيجرتلاو ةداهشلا يف يأ
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 اهفصن رخآلاو اهعيمج امهدحأ نانثا اهاعدا لجر دي يف راد تناك اذإو : لاق. فرع ام ىلع

 همحر- ةفينح يبآ دنع اهعبر فصنلا بحاصلو « اهعابرأ ةئالث عيمحلا بحاصلف ةنيبلا اماقأو

 الب هل ملسف ‹ فصنلا يف رخآلا عزاني ال فصنلا بحاص نإف « ةعزانملا قيرطب ارابتعا -هللا

 اربتعاف ء اًئالثأ امهنيب يه : الاقو . امهنيب فصنيف رخآلا فصنلا يف امهتعزانم توتساو عزانم

 لوعلا قيرط

 عم روتسملا ةداهش ضراعتي نأ يف كلذو . ةداهشلا يف قدصلا ىنعم وهو « نوكي فصولاب

 نالدعلا هل دهش يذلا حجرتي هنإف نيلدع رخآلاو نيروتسم نييعدملا دحأ ماقأ نأب لدعلا ةداهش

 ةجح حجرت ول حاكنلاو بسنلا يف كلذكو « هدوهش ةداهش يف قدصلا ىنعم دكؤي ام روهظب

 ةجحلا ىنعم متي يضاقلا ءاضقل نإف « ةجحلا نكر دكؤي ام كلذ نأل « ءاضقلا لاصتاب نيمصخلا

 . قدصلا بناج نيبتيو « ةداهشلا يف

 اغنإو اهيلإ ىرخأ ةلع مامضناب امهدحأ حجرتي ال اتضراعت اذإ : نيتلعلا يف انلق اذه ىلعو

 ال اضراعت اذإ ناربخلا كلذكو « ةلعلا ةحص يف نكرلا وه ام دكأتي هب ذإ اهيف رخآلا ةوقب حجرتي

 هللا لوسرب لاصتالا وهو « ةجحلا ىنعم دكأتي هيف اب لب « رخآ ربخب رخآلا ىلع امهدحأ حجرتي .

 هللا لوسرب لاصتالا ينعي « هب ىوقتي هنأل « هناقتإو هطبض نسحو يوارلا ةفعب حجرتيو « ةا
 . هقفلا لوصأ يف يأ :ش ( فرع ام ىلع ) :م لقنلاب انيلإ لصو يذلا هجولا ىلع اي

 امهدحأ نانثا اهاعدا لجر دي يف اراد تناك اذإو ) :م -هللا همحر- يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 يبآ دنع اهعبر فصنلا بحاصلو ءاهعابرأ ةثالث عيمحلا بحاصلف ةنيبلا اماقأو اهفصن رخآلاو اهعيمج

 ( هل ملسف فصنلا يف رخآلا عزاني ال فصنلا بحاص نإف « ةعزانملا قيرطب رابتعا - هللا همحر -ةفينح

 حيضوت :ش ( امهنيب فصنيف رخآلا فصنلا يف امهتعزانم توتساو عزانم الب ) :م فصنلا يآ :ش

 ‹ مهسأ ةعبرأ كلذ لقأو « حيحص فصن فصنلو « فصن هل باسح ىلإ جاتحن انآ : كلذ

 ‹ نامهس وهو فصنلا ىلع داز اميف فصنلا يعدمل ةعزانم ال لوقي مهسآ ةعبرأ ىلع رادلا لصأف

 امهتعزانم توتسا نامهس كلذو فصنلا ىقبيف « رادلا فصن هل نوكيف عيمجلا بحاص هيعديو

 الب نامهس ةرم عيمجلا يعدملا لعج دقف « مهس امهنم دحاو لكل نافصن امهنيب ريصيف « هيف

 فصنلا يعدملو « مهسأ ةثالث هل ناكف « رادلا عابرأ ةثالث كلذو « ةعزانملا عم مهسو « ةعزانم

 مهس

 ( امهنيب ) :م رادلا يأ :ش ( يه ) :م - : هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ يأ :ش ( الاقو ) :م

 لاع هنمو «عافترالا : ةغللا يف لوعلاو :ش (لوعلا قيرط اربتعاف « اًتالثأ ) :م نييعدملا نيب يأ :ش

 كلذل عومجلا هرخآ يفكي ال ثيحب ةريثك ضورف جرخم يف عمتجا اذإ كلذو ؛ ثاريملا



 مسقتف مهسب برضي فصنلا بحاصو « نيمهس هقح لك برضي عيمجلا بحاصف« ةبراضملاو
 .تادايزلا ىف اهانركذ دقو ‹ رصتخلملا اذه اهلمتحي ال دادضأو رئاظن ةلاسملا هذهلو « اًتالثأ

 ‹ فصنلاب رخآلاو لكلاب برضي عيمجلا يعدي نأ : كلذ حاضيإ :ش ( اًالثأ مسقتف «دحاو مهسب

 ‹ نامهس كلذو « لكلاب عيمجلا يعدم برضي فصنلا ىلإ كتجاحل نيمهس ىلع رادلا لعجاف

 يعدم رادلا الث مهسأ ةثالث ىلع امهنيب رادلا ريصتف « مهس كلذو فصنلاب فصنلا يعدمو

 تخأو اجوز تكرتو تتام ةأرما يف امك عامجإلاب لوعلا قيرط ىلع مسقي : ثاريملا يفو

 سدسلا بألا نم تخأللو فصنلا مأو بأل تخألاو فصنلا جوزلل نألا اتخأو اًمأو « بأل

 ىلع انه كلذكو « ةتس نم لصألا يف تناكو « ةعبس ىلإ ةيضرفلا لوعتف « نيثلثلل ةلمكت

 .امهلوق

 اذه سكع ىلع هيف فالخلا ينعي :ش ( دادضأو ) :م هابشأ يأ :ش ( رئاظن ةلأسملا هذهلو ) :م

 رئاظنلا يأ :ش (اهلمتحي ال ) :م لوعلا قيرط ىلع هدنعو « ةعزانملا قيرط ىلع مسقيامهدنع

 :م دادضألاو هابشألا يأ :ش ( اهانركذ دقو ) :م «ةيادهلا »هب دارأ :ش ( ؛رصتخملا » اذه ) :م دادضألاا

 .« تادايزلا »هامسو هعمج يذلا باتكلا يف يأ :ش ( تادايزلا يف )

 : عاونأ ةعبرأ ىلع ةمسقلا سنج نأ : ملعا

 : لئاسم نامث يهو ءاعامجإ لوعلا قيرط ىلع مسقي ام : اهدحأ

 . لوعلا قيرطب مهنيب اميف اهنومسقي اهباصأ نإف « نويدلاب فرعت مل اذإ ةكرتلا : ىلوألا

]....[ 

 ةلاح ىلع ةثرولا زجت ملو لجرل هسدسبو لجرل هعبربو لجرل هلام ثلثب يتوأ اذإ : ةلاثلا
 . لوعلا ىلع مهنيب ثلثلا مسقي ثلثلا ىلإ اياصولا

 اًنالثأ امهل ىصوملا نيب ةاباحملا مسقي هنإف < مهرد فالآ ةثالثب امهل ةاباحملاب ةيصولا : ةعبارلا

 . لوعلا قيرطب

 نأب ىصوأو ‹ هفصن دبعلا اذه نم قتعي نأ ىصوأ :اهتروصو « قتعلاب ةيصولا : ةسماخلا

 طقسيف لوعلا قيرطب امهنيب ثلثلا مسقيف « لالا ثلث نم جرخي ال كلذو هثلث رخآ دبع نم قتعي

 . ةياعسلا نم هتصح دحاو لك نم

 امهنيب ثلثلا نوكي كلذك « نيغلاب رخآلاو « ةقلطم يأ « ةلسرم فلألاب ةيصولا : ةسداسلا

°۲ 



 . لوعلا قيرطب

 هاثلث لوعلا ليبس ىلع امهنيب يناجلا مسقي ءأطخ رخآ لتقو رح لجر نيع اقف دبع : ةعباسلا

 . رخآلل هثلثو « ليتقلا يلول

 امهنيب ةمسقلا نوكت نيتيانجلا يلو ىلإ هتميق تعفدو هجولا اذه ىلع ىنج ربدم : ةنماثلا

 . لوعلا قيرطب

 نم ريغلا دبع عاب يلوضف :ةدحاو ةلأسم يهو « اعامجإ ةعزانملا قيرطب مسقي ام : يناثلا عونلا

 نوكي ذخألا نايرتشملا راتخاف « نيعيبلا ىلوملا زاجأف رخآ نم هفصن عاب رخآ يلوضفو « لجر
 . ةعزانملا قيرطب عبرلا فصنلا يرتشم و « هعابرأ ةثالث لكلا يرتشمل

 : ةثالث يهو لوعلا قيرطب امهدنعو « ةفينح يبآ دنع ةعزانملا قيرطب مسقي ام : ثلاثلا عونلا

 . باتكلا ةلآسم

 . ةثرولا هزاجأو هلام عيمجب لجرل ىصوأ اذإ : ةيناثلاو

 .هريغ لام هل سيلو دبعلا كلذ فصنب رخآلو هنيعب دبعب لجرل ىصوأ اذإ :ةفلاثلاو

 نيدف «ةئام يبنجأ هنادأو ةئام امهدحأ هنادأ نيلجر نيب ةراجتلا يف هل نوذأم دبع : اهدحأ

 ‹ هكيرش بيصن يف يذلا هفصن تبثيو « هدبع ىلع نيدلا بوجو ةلاحتسال هفصن طقسي ىلوملا

 . هانركذ يذلا فالخلا ىلع نمثلا نامسقي نيدلاب عيب اذإف

 . اذه ىلع هنع نامسقي ناتئام : رخآلاو ةئام :امهدحأ ‹ نايبنجأ هنادأ اذإ : ةيناثلاو

 اهب عفدف امهدحأ ىفعف نايلو دمع لوتقمللو « اًدمع رخآو « أطخ ًالجر لتق دبع : ةثلاثلاو

 . روكذملا فالخلا ىلع ناك

 . كلذك امهنيب تناك «هتميق تعفدف هجولا اذه ىلع اربدم ىناجلا ناك ول : ةعبارلاو

 لک يلو ىفعف « نايلو امهنم دحاو لكلو اًدمع اًيبنجأو اهالوم تلتق دلو مآ ؛ةسماخلاو

 عبارلا اوطعيف نينكاسلا نيب مسقتف « اهتميق عابرأ ةثالث يف ىعسي هتإف بقاعتلا ىلع امهنم دحاو

 يفاعلا كيرشل هاثلث « اًتالثأ ًالوأ يفاعلا كيرش نيبو هيب رخّآلا فصنلاو ارجأف « يفاعلا كيرشل

 .اًعيرأ امهدنعو « هدنع ارخآ ىفاعلا كيرشل ثلثلاو « لوأ

 : لئاسم ثالث يهف داذضألا امأ

4۳ 



 ىلع ال اهفصنو ءءاضقلا هجو ىلع اهفصن عيمجلا بحاصل ملس امهيديأ يف تناك ولو : لاق
 ؛هيعدي ال هبحاص هيدي يف يذلا فصنلاو هتنيبب ىضقيف « فصنلا يف جراخ هنأل ‹ ءاضقلا هجو

 ءاضق الو هكاسمإب ا[ اظ ناك هاوعد هيلإ فرصني مل ولو « هل ملاس هدي يف وهو فصنلا هاعدم نأل

 . هدي يف كرتيف « یوعدلا نودب

 «هتميق ىلوملا عفدف امهدحأ ىفعف « نايلو هلو اًدمع رخآو أطخ الجر لتق ربدم : اهدحأ

 ىلع اعايرأ امهدنعو « لوعلا قيرط ىلع اًنالثأ فعي مل يذلاو ءأطخلا يلو نيب هدنع ةميقلا تناك

 . ةعزانملا قيرط

 . نيتيانج اب ىلوملا عقوو دبع لتاقلا ناك اذإ ام : ةيناثلاو

 عبارلا عونلا يف لئاسم ثالثلا هذه ترم دقو « ةراجتلا يف هل اتذأ نيلجر نيب دبع : ةثلاثلاو

 . لوعلا قيرطب

 امهدحآ یعدا :ش ( امهيديأ يف تناك ولو ) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 هجو ىلع ال اهفصنو «ءاضقلا هجو ىلع اهفصن عيمجلا بحاصل ملس ) :م اهلك رخآلاو « اهفصن

 يف رادلا ىقبت : كلام ةياور يف -هللا همحر- يعفاشلا لاقو ؛ دمحأ لاق هبو :ش ( ءاضقلا

 بحاص نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ءةياور يف - هللا همحر- دمحأ لاق هبو « تناك امك امهيديأ

 یضقیف) :م انهربو هبحاص دي يف يذلا :ش ( فصنلا يف جراخ ) :م عيمحجلا يعدم وهو عيمجلا

 عيمجلا بحاص يدي يف يآ :ش ( هيدي يف يذلا فصنلاو ) :م « عيمحلا بحاص ةنيبب يأ :ش (هتنیبب

 بحاص دي يف يذلا فصنلا ملس كلذك ناك اذإف :ش ( فصنلا اعدم نأل ؛ هيعدي ال بحاص ) :م

 يأ :ش ( هل ملاس هدي يف وهو ) :م هلوق ىنعم وهو ءاضق الب هل فصنلا كلذ ملسف « عيمجلا

 . عيمجلا بحاص دي يف يذلا فصنلاو

 ءلاكشإ باوج اذه : ةعيرشلا جات لاق « فصنلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ فرصني مل ولو ) :م

 يف تباث هقح لب « هل ملسي یتح هدي يف يذلا فصنلا يف هاوعد نأ ملسن ال لاقي نأ وهو

 ناك ) :م هدي يف يذلا فصنلا ىلإ يأ :ش ( هاوعد ) :م هيلإ فرصني مل ول هنأب : هنع باجأف . لكلا

 ىلع هلمح نكمآ اذإ داسفلاو ملظلا ىلع ملسملا لعف لمحي ال نأ : لصألاو :ش ( هكاسمإب اظ

 . دادسلاو ةحصلا

 يف يذلا فصنلا ىلإ فرصني فصنلا بحاص ىوعد نأل :ش ( ىوعدلا نودب ءاضق الو ) :م
 ناك اذإو ‹ عيمجلا بحاص دي يف يذلا فصنلا يف فصنلا بحاص نم ىوعدلا دجوت ملو هدي

 بحاص دي يف يذلا فصنلا كرتي يأ :ش ( هدي يف كرتيف ) :م «ىوعدلا نودب ءاضق ال كلذك

 . ءاضقلا هجو ىلع ال عيمجلا



 ةبادلا نسو اخيرات اركذو هدنع تجتن اهنأ ةنيب امهنم دحاو لك ماقأو ةباد يف اعزانت اذإو : لاق

 ‹ امهنیب تناک كلذ لكشأ نإو . حجرتیف هل دهشت لاحلا نأل ‹ ىلوأ وهف نيخيراتلا دحأ قفاوي

 ءناتنيبلا تلطب نيتقولا ةبادلا نس فلاخ نإو . اخيرات اركذي مل امهناك راصف « تيقوتلا طقس هنأل

 اذإو : لاق . هدي يف تناك نم دي يف كرتتف « نيقيرفلا بذك رهظ هنأل ءديهشلا مكاحلا هركذ اذك

 امهنيب وهف ةعيدوب رخآلاو بصغب امهدحأ ةنيبلا هيلع نالجر ماقآ لجر دي يف دبعلا ناك
 . قاقحتسالا يف امهئاوتسال

 دي يف ةبادلاو :ش ( ةباد يف اعزانت اذإو ) :م: - ىلاعت هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ملام ىلع ةقانلا تجتن : يرهوجلا لاق :ش ( هدنع تجنن اهنأ ةنيب امهنم دحاو لك ماقآو ) :م ثلاث

 وهف نيخيراتلا دحأ قفاوي ةبادلا نسو اًخيرات اركذو ) :م اجتن اهلهآ اهجتن دقو اجاتن جتن هلعاف مسي

 لاخلا نال ) :م :هلوق ىنعم وهو « لاحلا ةداهشب ترهظ دق هدوهش قدص ةمالع نأل يأ :ش ( ىلوأ

 . ديلا بحاص يأ :ش ( حجرتيف ) :م كلذك ناك اذإف :ش ( هل دهشي

 (تيقوتلا طقس هنأل ) :م امهنيب ةبادلا نس لكشأ نإو يأ :ش ( امهنيب تناك كلذ لكشأ نإو ) :م

 فلاخ نإو .اخيراتا ركذي مل امهنأك راصف) :م جاتنلا ىلع ةنيبلا اماقأ امهنأكف هيف ةلالد ال هنأل :ش

 هنأل ديهشلا مكاحلا هركذ اذك « ناتنيبلا تلطب ) :م نيجراخلا ىوعد يف يأ :ش ( نيتقولا ةبادلا نس

 نس فلاح نف : «عطقألا حرش» يف لاقو :ش ( هدي يف تناك نم دب يف كرتتف ‹ نيقيرفلا بذك رهظ

 نأ حيحصلا : -هللا همحر- ديهشلا مكاحلا لاق : لاق مث « ديلا بحاصل ىضق نيتقولا ةبادلا

 . ناتنيبلا لطبت

 مكاحلل «يفاكلا حرش يف » -هللا همحر- يباجيبسألا نيدلا ءالع مالسإلا خيش لاقو

 هنأل ‹ نيفصن امهنيب تيضق ةلكشم تناك وأ نيتقولا ريغ ىلع تناك نإو : - هللا همحر- ديهشلا

 . اتقوي مل امهنأك راصف تقولا تبثي مل

 رهظ هنأل ةلطاب نيتنيبلاف نيتقولا ريغ ىلع ةبادلا تناك اذإ : يمزراوخلا ثيللا يبأ ةياور يفو

 همحر- دمحم هلاق ام حصألاو «ناتنيبلا لطبت : لاق نم انخياشم نم (طوسبملا »يف . امهبذك

 ريغ تناك اذإ اميفو «ةلكشم ةبادلا نس ناك اذإ ينعي « نيلصفلا يف امهنيب ةبادلا نأ وهو -هللا

 ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو ‹ نيجراخلا ىوعد يف نيتقولا

 لجر دي يف دبع ناك اذإو ) :م : ريغصلا عماجلا» يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 يف :ش ( قاقحتسالا يف ام هئاوتسال امهنيب وهف ةعيدوب رخًآلاو بصغب امهدحأ ةنيبلا هيلع نالجر ماقأف
 ةعيدولا ىوعد راصف ‹ بصاغلاك راص ةعيدولا دحج امل عدوملا نأل كلذو « قاقحتسالا ببس

 . قاقحتسسالا سفن يف يواستلا بج وي قاقحتسالا ببس يف يواهتلاو ءاوس بصغلاو

0 



 (يديألاب عزانتلا يف لصف )
 هفرصت نأل ‹ ىلوأ بكارلاف اهماجلب قلعتم رخآلاو اهبكار امهدحأ ةباد يف اعزانت اذإو : لاق

 «ىلوآ بكارلاف هفيدر رخآلاو« جرسلا يف اًبكار امهدحأ ناك اذإ اذكو « كلم اب صتخي هنإف «رهظأ

 ريعب يف اعزانت اذإ اذكو ‹ فرصتلا يف امهئاوتسال امهنيب نوكت ثيح نيبكار اناك اذإ ام فالخب

 اذكو : لاق ‹ فرصتملا وه هنأل ‹ ىلوأ لمحلا بحاصف قلعم زوك رخآللو امهدحأل لمح هيلعو

 امهرهظأ هنأل « ىلوأ سباللاف همكب قلعتم رخآلاو « هسبال امهدحأ ‹ صيمق يف اعزانت اذإ

 طاسب يف اعزانت ولو . اًقرصت

 ( يديألاب عزانتلا يف لصف ) :م

 عرش ةنيبلاب كلملا عوقو نايب نم غرف الو . يديألاب عزانتلا مكح نايب يف لصف اذه يأ :ش
 . ديلا رهاظب هعوقو نايب يف

 قلعتم رخآلاو اهبكار امهدحأ ةباد يف اعزانت اذإو ) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 امهدحأ قلعت ول « ةريخذلا» يفو « ةعبرألا ةمئألا نيب هيف فالخ الو :ش ( ىلوأ بكارلاف اهماجلب

 بنذلا امأ« كلاما الإ اًبلاغ ماجللاب قلعتي ال هنأل « ىلوأ ماجللاب قلعتملاف اهبنذب رخآلاو اهماجلب

 ناك اذإ اذكو كلم اب صتخي هنإف رهظأ ) :م بكارلا فرصت يأ :ش ( هفرصت نأل ) :م هريغ هب ولعتي دقف

 رادلا يف اعزانت اذإ اذكو « فيدرلا نم :ش ( ىلوأ بكارلاف هفيدر رخآلاو جرسلا يف اًبكار امهدحأ

 جرسلا يف امهدحأ نيبكار اًعيمج اناك ولو :يواحطلا حرش» يف يباجيبسألا لاقو

 هنأ - هللا همحر- فسوي يبأ نع يورو ؛ عامجإلاب امهنيب ةبادلاب يضق جرسلا جراخ رخآلاو

 . جرسلا يف بكارلل ةبادلاب ىضقي : لاق

 امهدحأ ةباد ىلع نالجر :«يلعلا رداون» نع «سانجألا» يف -هللا همحر- يفطانلا لقنو

 يهف جرسلا يف ناك نإف « جرسلا بكارلا يفف « ةبادلا ىعداف فيدر رخآلاو جرسلا يف بكار

 ةياورلا رهاظ يف ةبادلا نأ: «سانجألا»و «يواحطلا حرش» يف ركذ اب ملعف « نافصنامهنيب

 ءهفيدر رخآلاو جرسلا يف ابكار امهدحأ ناك اذإ اذكو : هلوقب فنصملا هركذ امو «نافصن امهنيب

 .« رداونلا» ةياور ىلع كلذف « فيدرلا نم ىلوأ بكارلاف

 امهنيب ) :م ةبادلا يأ :ش ( نوكت ثيح ) :م «جرسلا يف يأ :ش ( نيبكار اناك اذإ ام فالخب ) :م

 بحاصف « قلعم زوك رخآللو امهدحأل لمح هيلعو ريعب يف اعزانت اذإ اذكو ‹« فرصتلا يف امهئاوتسال

 صيمق يف اعزانت اذإ اذكو ) : م-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق . فرصتملا وه هنأل ؛ ىلوأ لمحا

 طاسب يف اعزانت ولو . اًقرصت امهرهظأ هنأل ؛ ىلوأ سباللاف همكب قلعتم رخآلاو هسبال امهدحأ
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 سيل دوعقلا نأل ؛ءاضقلا قيرط ىلع ال هانعم « امهنيب وهف هب قلعتم رخآلاو « هيلع سلاج امهدحأ

 ‹ نافصن امهنیب وهف « رخآ دی يف هنم فرطو لجر دی يف بوث ناک اذإو : لاق . ایوتساف هيلع دیب
 دي يف يبصلا ناك اذإو : لاق . قاقحتسالا يف ةدايز بجوي الف « ةجحلا سنج نم ةدايزلا نأل

 ‹ هسفن دی يف هنأل ‹ هلوق لوقلاف رح انآ : لاقف هسفن نع ربعي وهو لجر

 همحر- فنصلا لاقو . يرودقلا ظفل اذه :ش ( امهنيب وهف هب قلعتم رخآلاو هيلع سلاج امهدحأ

 امهدي يف كرتي :ش (ءاضقلا قيرط ىلع ال ) :م : يرودقلا لاق ام ىنعم يأ :ش ( هانعم ) :م :-هللا

 وأ ليوحتلاو لقنلاب الإ تبشت تبثت ال طاسبلا ىلع ديلا نأل يأ :ش ( ايوتساف هيلع ديب سيل دوعقلا نأل ) :م

 درجمب ابصاغ ریصی ال اذهلو «كلذ نم ءيش دجوي ملو هتي يف ناک نأب اًمکح هدي يف نوکي
 . نذإلا ريغب هيلع بوكرلا درجمب ابصاغ ريصي هنإف « ةبادلا ىلع بوكرلا فالخب « هيلع دوعقلا

 امهنيب وهف« رخآلا دي يف هنم فرطو لجر دي يف بوث ناك اذإو ) :م : دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 رثكأامهدحأ نأ الإ « ديلاب كسي دحاو لك نأل :ش ( ةجحلا سنج نم ةدايزلا نأل ؛ نافصن

 نم ةئام اهيلع دحاولو ةباد يف اعزانت ول امك ٠ :ش ( قاقحتسالا يف ةدايز بجوي الف ) :م اكاسمتسا

 . ةعبرأ رخآلاو دوهشلا نم نينثا امهدحأ ماقأ ول امكو « نيفصن امهنيب تناك اتم نوسمخ رخآلاو

 رخآلاو ةثالث نم لق امهدحأ عوذج ناك نإو هدعب هركذ يذلا اذه ىلع لكشي : ليق نإق

 نم دهاشلا ذإ « حيجرتلل ةبجوم ةجحلا سنج نم ةدايزلا لعج ثيح « ةثالثلا بحاصل وهف ةثالث
 . عذجلا عضو نيفرطلا

 ةجحلا نأل < تابشخلا ةدايزب حجرتي الف لامعتسالا توبثل ةجح ةبشخلا عضو نأب : بيجأو

 . لمأت هيفو اهسنج نم ةدايزب حجرتت ال

 لجر دي يف يبصلا ناك اذإو) :م : «ريغصلا عماجلا» يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 رح انا :لاقف ) :م هلوقي ام لقعيو ملكتي يأ « هسفن نع ربعي هنأ لاحلاو :ش ( هسفن نع ربعي وهو

 ناك نإف « امهيديأ يف وهو دبع ايعدا [اذإ] : (ةريخذلا »يفو :ش ( هسفن دي يف هنأل هلوق لوقلاف

 يف هلعجي نكلو « ةنيبلا مقي ملام كلم اب امهدحأل يضقي ال يضاقلاف « هسفن نع ربعي ال دبعلا

 . ءاوس ةميهبلاو وهف هسفن نع ربعي ملاذإ هنأل امهيدي

 مكحي : ةثالثلا دنعو « كلما نود ديلاب مكحيف امهل كلملا فرعي الو امهدي يضاقلا فرعو

 لوقلاف «رح انأ» لاقو هسفن نع ربعي دبعلا ناك نإو « كلملا ليلد هيلع ديلا نأل « اًضيأ كلم اب

 يف -هللا همحر- دمحأو هجو يف -هللا همحر- يعفاشلا لاق هيو ٠ ءيشب امهل ىضقي الو «هل

 Î : لاق ولو « ةياور يف دمحأ لاق هبو ‹ هسفن نعربعيال يذلاک اذه : لاق هجو يفو ؛ ةياور

 . امهدبع وهو « قدصي ملامهدحأ دبع
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 ال ناک نإو ‹ قرلاب رقأ ثیح هل دی ال هناب رقآ هنأل هدي يف يذلل دبع وهف نالفل دبع انآ :لاق ولو

 وهو ‹ اهنع ربعي ال ناک ال هسفن ىلع هل دی ال هنأل « هدي يف وه يذلل دبع وهف هسفن نع ربعي
 قرلا رهظ هنأل ؛ هلوق لوقلا نوكي ال ةيرحلا ىعداو ربك ولف ربعي ناك اذإ ام فالخب « عاتم ةلزنمب

 هيلع رخآللو هئانبب لصتم وأ عوذج هيلع لجرل طئاحلا ناک اذإو : لاق . هرغص لاح يف هيلع

 بحاص عوذجلا بحاص نأل < ءيشب تسيل يدارهلاو ‹«لاصتالاو عوذجلا بحاصل وهف يداره

 رخآلاو « لامعتسا

 ال ناک ناو قرلاب رقا ثیح هل دی ال هناب رقآ هنأل ‹ هدي يف يذلل دبع وهف نالفل دبع انآ لاق ولو ) :م
 ( عاتم ةلزنمب وهو ءاهنع ربعي ال ناك امل هسفن ىلع هل دی ال هنأل ؛ هدي يف وه يذلل دبع وهف هسفن نع ربعي

 نوكيا هنإف ‹« هسفن نع ربعي ال طیقل يف ىعدا اذإ طيقللاب ضرتعاو «هسفن ىلع هل دي ال :ش
 ‹ هجو نود هجو نم تباث طقتلملا دي نأب بيجأ < دمحأو -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو ءادبع

 . هنم ىوعدلا حصتف « ةتباث هيلع هدي نأل هريغ فالخب « كشلاب هنم ىوعدلا حصت ملف

 الف ضراع قرلاو ‹ لصألا يه ةيرحلا نأل « قرلا ىوعد يف قدصي ال نأ بجو : لیق ناف

 عون هيفو لصألا لطبيف « هفالخ ىلع لدي ام لصألا ىلع ضرتعا هنأب بيجا « ةجحلاب الإ لبقت
 امك هلوق لوقلاف «رح انآ» : لاقاذإ هنإف « هسفن نع يأ :ش ( ربعي ناك اذإ ام فالخب ) :م ؛ لمأت

 لوزت الف :ش ( هرغص لاح يف هيلع قرلا رهظ هنأل « هلوق لوقلا نوكي ال ةيرحلا ىعداو ربك ولف) :م «رم

 . لیلدب الإ هدي يف وه نم دي

 هيلع لجرل طئاحلا ناك اذإو ) :م ريغصلا عماجملا يف - هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ) :م طئاحملا ىلع يأ :ش ( هيلع رخآللو) :م هئانبب لصتم طئاحلا وأ :ش ( هئانبب لصتم وا عوذج

 مركلا نابضق اهيلع لسرتف مركلا نم تاقاطب ةيوتلم مضت تابصق « ةيدره عمج وهو :ش (يداره
 نم يدرحلا : ؟حاحصلا» يفو . اًعيمج ءاحلاو ءاهلا هيف ححص نكلو ٤ «بدألا ناويد» يف اذك

 يفو «ءاحل اب يدرحلا : «يخركلا رصتخم» يفو . يدرهلا : لاقي الو ‹ برعم يطبن وهف بصقلا

 نم يدرحلا نويرصبلا ةيمست يذلا امأ « ءارلاو لادلاو ءاحلا باب يف دم يدرحلا نأل : «ةرهمجلا»

 ىلعف «ةبصقلا يدارح دحاو يدرحلا : اًضيأ «ناويدلا بحاص» لاقو ؛ برعم رظني وهف بصقلا

 . اًعيمج ءاحلاو ءاهلاب لاقي نأ زوجي اذه

  ريغصلا عماجلا» يفو . ديهشلا مكاحلل «يفاكلا»و لصألا يف ةياورلاو : يزارتألا لاقو

 ةيسرافلاب هباب بشخ فقسلا يداره : « ةغللا روتسد» يفو . ريغ ال ءاهلاب تعقو «يفاكلا حرشاو

 لاصتالاو عوذجلا بحاصل) :م طئاحلا يأ :ش ( وهف ) :م كودرو : يسرافلاب هل لاقي برغملا يفو .

 يدارهلا بحاص يأ :ش ( رخآلاو « لامعتسا بحاص عوذجلا بحاص نأل ؛ ءيشب تسيل يدارهلاو «
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 دارملاو . اهب قلعم زوك رخآللو ‹« لمح اهيلع امهدحألو « اهيف اعزانت ةبادك راصف قلعت بحاص
 رهاظ دهاش اذهو . عیبرت لاصتا یمسی دقو« هرادج يف اذه نبلو هيف هرادج نبل ةلخادم لاصتالاب

 ال هنأ ىلع لدی ءيشب تسيل يدارهلا هلوقو « طئاحلا اذه ءانب ضعب ىلع هئانب ضعب نأل هبحاصل

 طئاح يف اعزانت ول ىتح « ًالصأ امهل نبي ال طئاحلا نال ؛ يراوبلا اذكو . اصأ يدارهلل رابتعا

 . امهنيب وهف ءيش هيلع رخآلل سيلو يداره هيلع امهدحألو

 يدارهلا عضو نود هيلع عوذجلا عضول ىنبي طئاحلا نأل « طئاحلاب يأ :ش ( قلعت بحاص ) :م

 ‹« لمح اهيلع امهدحألو اهيف اعزانت ةبادك راصف) :م : هلوقباذه -ىلاعت هللا همحر- فنصلملا نظيو

 ال نكلو « اهب قلعت عون رخآللو « لمحلا بحاصل ةبادلا نوكت ثيح :ش ( اهب قلعم زوك رخآللو
 ةجح حلصي رهاظلاو ءرهاظلا ىلع ءانب طئاحلاب هل عقو ءاضقلا نأل ؛ يراوبلاو يدارهلا عفرب رمؤي

 . ًارهاظ ريغلل تباثلا لاصتالا لاطبإ نود عفدلل

 ةلخادم ) :م «هئانبب لصتم وأ» هلوق يف روكذملا لاصتالاب دارملا يأ :ش ( لاصنالاب دارملاو ) :م

 :ش ( عيبرت لاصتا یمسي دقو « هرادج يف اذه نبلو ) :م «هيف عزانتلا يف يأ :ش ( هيف هرادج نبل

 يف ةلخاد هيف عزانتملا طئاحلا نبل فاصتا نوكي نأ رجآ وأ ردم نم طئاحلا ناك اذإ عيبرتلا ريسفتو

 امهدحأ ةيحانب نوكي نأ عيبرتلاف بشخ نم تناك نإو ؛ سكعلابو «هيف عزانتملا ريغ نبل فاصت

 ناكو -هللا همحر- ةعيرشلا جات لاقو . اعيبرت نوكي ال لحد ام لقن اذإ امأو « ىرخألا يف ةبكرم

 نيطئاحب ًالصتم نيبناجلا نم هيف عزانتملا طئاحلا نوكي نأ لاصتالا اذه ةفص : لوقي يخركلا

 يكاكلا لاق . رهاظ اذهو عزانتملا طئاحب لاصتالاب ةلباقم هل طئاحب نالصتم ناطئاحلاو ءامهدحأل

 . ةياورلا رهاظ اذه ىوريو :-هللا همحر- :

 هب ‹ ىلوأ وهف :ش ( طئاحلا اذه ءانب ضعب ىلع هئانب ضعب نأل هبحاصل رهاظ دهاش اذهو ) :م

 تسيل يدارهلا ) :م : عماجلا يف دمحم لوقو يأ :ش ( هلوقو ) :م ةياور يف دمحأو يعفاشلا لاق

 نم لمعت يتلا يهو « ةيراب عمج :ش ( يراوبلا اذكو ءًالصأ يدارهلل رابتعا ال هنأ ىلع لدي ءيشب

 :م ةيرأبو يروبو يراب ةيبرعلابو ةيسرافلاب روبلا : يعمصألا لاقو « ةرصحلا يهو « بصقلا

 هيلع رخآلل سيلو « يداره هيلع امهدحألو طئاح يف اعزانت ول ىتح «ًالصأ امهل ىنبي ال طئاحلا نأل)

 عضو نأل « ةعبرألا ةمئألا قافتاب اذهو « امهئاوتسال :ش ( امهنيب ) :م طئاحلا يأ :ش ( وهف ءيش

 عوذجلا عضوب كلذو «فيقستلل طئاحلا نأل دي طئاحلا ىلع اهبحاصل تبثي ال يراوبلاو يدارهلا

 ال طئاحلاو « لالظتسالل يراوبلاو يدارهلا عضوت اغإو « يراوبلاو يدارهلا عضوب ال « هيلع

 كانهو ‹ رحخآلل ءيش الو طوسبم بوث ىلعامهدحأل ناك ول امك راصيف « لالظتسالل ىنبي

 . اذه اذكف « امهنيب یضقي
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 دعب اهنم رثكألاب ربتعم الو « امهئاوتسال امهنيب وهف « ةلالث عوذج هيلع امهنم دحاو لكل ناك ولو

 يف هعذج عضوم رخآللو « ةثالثلا بحاصل وهف ةثالث نم لق امهدحأ عوذج ناك نإو « ةثالثلا

 . امهنيب بشخلا ىلإ بشخلا نيب ام: ليق مث« هبشخ تحت ام امهنم دحاو لكل ةياور يفو . ةياور
 سفن يف ةرثكلاب ربتعم ال هنأل ؛نيفصن امهنيب نوكي نأ سايقلاو . امهبشخ ردق ىلع :ليقو

 ىنبي طئاحلا نأ :لوألا هجوو . هتبشخ ردقب دحاو لك نم لامعتسالا نأ :يناثلا هجوو .ةجحلا

 قح هل ىقبب هنأ الإ ريثكلا بحاصل ادهاش رهاظلا ناكف ‹ ىنئملاو دحاولا نود عوذجلا ريثك عضول

 لاصتا رخآللو عوذج امهدحأل ناك ولو . هدي قاقحتسا يف ةجحب سيل رهاظلا نأل ‹ عضولا

 ( اهنم رثكألاب ربتعم الو« امهئاوتسال امهنيب وهف ةثالث عوذج هيلع امهنم دحاو لكل ناك ولو ) :م

 امهنيب وهف ةثالث عوذج امهنم لكل ناك ول ينعي :ش ( ةثالشلا دعب ) :م عوذجلا نم يأ :ش
 . ةثالثلا نم رثكألا عوذجلل رابتعا الو « امهئاوتسال

 رخآللو« ةئالفلا بحاصل ) :م طئاحلا يأ :ش ( وهف ةئالث نم لقأ امهدحأ عوذج ناك نإو ) :م

 همحر-فسوي يبأو -هللا همحر- ةفينح يبأ نع «ءالمإلا» بحاص :ش ( ةياور يف هعذج عضوم

 يف دمحم رکذو :ش ( هبشخ تحت ام امهنم دحاو لکل ) :م : ىوعدلا باتك :ش ( ةياور يفو) :م -هللا

 ينعي هبشخ تحت ام ةدحاولا ةبشخلا بحاصلو « ريثكلا بشخلا بحاصل طئاحلا نأ رارقإلا باتك

 ديال هنأل « نافصن امهنيب ينعي :ش ( امهنيب بشخلا ىلإ بشخلا نيب ام: ليق مث ) :م عضولا قح

 امهنم تيب امهدحأ دي يفو راد يف اعزانت نيلجرك رخآلا نم ىلوأب امهدحأ نكي ملف هيف امهدحأل

 ردق ىلع :ليقو ) :م «بشخلا نيب ام كلذك «نافصن امهنيب يقابلا نأ ناتيب رخآلا دي يفو <«

 بحاصلو « ناسمخ نيعذجلا بحاصل نوكي ىتح امهنم لك بشخلا ردق ىلع يأ :ش ( امهبشخ
 . سامخأ ةثالث ةثالثلا عوذجلا

 نع ةياور وهو :ش ( ةجحلا سفن يف ةرثكلاب ربتعم ال هنأل < نرفصن امهنیب نوکی نآ :سایقلاو ) :م

 نأ) :م ىوعدلا باتك ةياور وهو :ش ( :يناثلا هجوو ) :م« دمحأو يعفاشلا لوق سايقو ةفينح يبأ

 (:لوألا هجوو) :م هعذجب لوغشم هب عضرملا كلذ نأل :ش ( هتبشخ ردقب دحاو لك نم لامعتسالا

 دحاولا نود عوذجلا ريثك عضول ىنبي طئاحلا نأ ) :م :ناسحتسالا وهو رارقإلا باتك ةياور وه :ش

 قح ) :م دحاولا عذجلا بحاصل يأ :ش ( هل ىقبي هنأ الإ « ريثكلا بحاصل ادهاش رهاظلا ناكف « ىنئملاو

 قحتسي الف :ش ( هدي قاقحتسا يف ةجح سيل رهاظلا نأل ) :م « هبشخ عضو قح يأ :ش ( عضولا
 عضولا قح رخآلل تبثيو لجرل طئاحلا لصأ نوكي نأ زئاجلا نم ذإ ‹ ةعوضوملا ةبشخل ا عفد

 . ازئاج ناك هجولا اذه ىلع تعقو ول ةمسقلا نإف « هيلع

 لاصتا امهدحأل ناك ول : هخسن يفو :ش ( لاصتا رخآللو عوذج امهدحأل ناك ولو ) :م
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 بحاصلو فرصتلا عوذجلا بحاصل نأ :لوألا هجو. ىلوأ يناثلا نأ ىوريو « ىلوأ لوألاف

 نمو . دحاو ءانبك ناريصي لاصتالاب نيطئاحلا نأ :يناشلا هجوو. ىوقأ فرصتلاو ديلا لاصتالا

 ةياور هذهو . انلق امل هعوذج عضو قح رخآلل ىقبي مث « هلكب ءاضقلا هضعبب هل ءاضقلا ةرورض

 رخآ دی يفو « تايبأ ةرشع لجر دي يف اهنم راد تناك اذإو : لاق . يناجرجلا اهححصو يواحطلا

 نالجر ىعدا اذإو : لاق . اهيف رورملا وهو اهلامعتسا يف امهئاوتسال نافصن امهنيب ةحاسلاف تيب

 ةنيبلا اميقي ىتح امهنم دحاو دي يف اهنأ ضقي مل هدي يف اهنآ امهنم دحاو لك ىعدي ينعي اًضرأ
 هتبثن ةنيبلاف يضاقلا ملع نع باغ امو اهراضحإ رذعتل ةدهاشم ريغ اهيف ديلا نألءامهيديأ يف اهنأ

 افلتخا اذإ :«عطقألا حرش» يفو . ىعدملا ليلدلا قفاويل خسنلا نم حيحصلا وهو عوذج رخآللو

 نبللا ةلخادم وه لاصتالاو ‹ عوذج هيلع رخآلو بناوجلا دحأ نم هب لاصتا امهدحأل و طئاحلا يف

 ؛ يواحطلا مالسإلا خيش لاق هبو « لاصتالا بحاص يآ :ش ( ىلوأ لوألاف ) :م « ضعب يف هضعب

 همحر - يسحخرسلا ةمئألا سمش لاق هبو ‹ عوذحجلا بحاص وهو :ش ( ىلوأ يناثلا نأ ىوريو ) :م

 . -هللا

 هجوو ىوقأ فرصتلاو ديلا لاصتالا بحاصلو فرصقلا عوذجلا بحاصل نأ :لوألا هجو ) م
 ةرورض نمو دحاو ءانبك ناريصي لاصتالاب نيطئاحلا نأ ) :م : لاصتالا ةيولوأب لوقلا وهو :ش ( يناثلا

 نأل هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انلق امل هعوذج عضو قح رخآلل ىقيب مث « هلكب ءاضقلا هضعبب هل ءاضقلا

 :م ةقلطم ةجح اهنوكل اهعفرب رمأ ةنيبلاب كلذ تبث ول ىتح « قاقحتسالا يف ةجحب سيل رهاظلا

 اهححصو ) :م عوذجلا بحاص نم ىلوآ لاصتالا بحاص نوك يأ :ش ( يواحطلا ةياور هذهو)
 . يناجرجلا هللا دبع وبأ يواحطلا ةياور ححص يأ :ش ( يناجرجلا

 دي يف اهنم راد تناك اذإو ) :م «ريغصلا عماج ل ا» يف -هللا همحر- دمحم يآ :ش ( لاق ) :م

 امهنيب) :م اهيدي نيبو رادلا يف ةصرعلا نيتلمهملاب :ش ( ةحاسلاف تيب رخآ دي يفو « تايبأ ةرشع لجر
 :م لامعتسالا يآ :ش ( وهو ) :م «ةحاسلا لامعتسا يف يأ :ش ( اهلامعتسا يف امهئاوتسال« نافصن

 . بطحلا رسكو ءوضولا بصو اهيف ةعتمألا عضوو :ش ( اهيف رورملا)

 اًضرأ نالجر ىعدا اذإو ) :م :(ريغصلا عماجلا» يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 امهيديأ يف اهنأ ةنيبلا اميقي ىتح امهنم دحاو دي يف اهنأ ضقي مل هدي يف امهنأ امهنم دحاو للك يعدي ينعي
 نأ يضاقلل زوجي الف «دوصقم قح ديلا نأل يأ :ش ( اهراضحإ رذعتل ةدهاشم ريغ اهيف ديلا نأل

 نم دب الف كلذك ناك اذإف « اهراضحإ رذعتل ةدهاشم ريغ ضرألا نأل « ملعي ملام هب مكحي

 . ةدهاشملا رذعتل :ش ( هتبثت ةنيبلاف يضاقلا ملع نع ) :م باغ يذلاو يأ :ش ( باغ امو ) :م ءةنيبلا

 ًاربخ تعقو ةيمسا ةلمج يهو « هربخ تبت ةنيبلاف: هلوقو . هتلص باغوأدتبم امو :هلوقو
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 تلعج ةنيبلا اماقأ نإو . دوصقم قح ديلا نأل؛ ةجحل ا مايقل هدي يف تلعج ةنيبلا امهدحأ ماقآ نإو.

 وآ ضرألا يف نيل دق امهدحأ ناك نإو . ةجح ريغ نم امهدحأل قحتست الف « انيب امل امهيديأ يف

 . اهيف لامعتسالاو فرصتلا دوجول هدي يهف رفح وآ ىنب

 . طرشلا ىنعم أدتبملا نمضتل اهيلع ءافلا تلخدو

 قحتسي الف :ش ( دوصقم قح ديلا نأل؛ ةجحلا مايقل هدي يف تلعج ةنيبلا امهدحأ ماقأ نإو ) :م

 ‹ ةجحل ا مايقل هلوق ىلإ راشأ :ش ( انيب ام امهيديأ يف تلعج ةنيبلا اماقأ نإو ) :م ةجح ريخب امهدحأ

 اذه : انخياشم ضعب لاق . كلما ىلع ةنيبلا اميقي مل ام امهنيب مسقت مل كلذ دعب ةمسقلا اباط نإف

 دق امهدحأ ناك نإو « ةجح ريغ نم امهدحأل قحتست الف ) :م امهنيب مسقي : الاقو ‹ ةفينح يبأ لوق

 ةرورض نم نأل :ش ( اهيف لامعتسالاو فرصتلا دوجول هدي يف يهف رفح وأ ىنب وأ ضرألا يف نبل

 . ملعأ هللاو « يودزبلا هركذ « بايثلا يف سبللاو ةبادلا ىلع بوكر لاك ديلا تابثإ لامعتسالا
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 (بسنلا یوعد بای )

 عاب موي نم رهشآ ةتس نم لقأل هب تءاج نإف « عئابلا هاعداف دلوب تءاجف ةيراج عاب اذإو :لاق

 هتوعد -هللا امهمحر- يعفاشلاو رفز لوق وهو سايقلا يفو « هل دلو مأ همأو عئابلل نبا وهف
 هجو . ىوعدلا نودب بسن الو اًضقانتم هاوعد يف ناكف دبع هنأب هنم فارتعا عيبلا نأل ؛ ةلطاب

 ىنبمو « انزلا مدع رهاظلا نأل ؛ هنم هنوك ىلع ةرهاظ ةداهش هكلمب قولعلا لاصتا نأ ناسحتسالا

 نيبتف قولعلا تقو ىلإ تدنتسا ىوعدلا تحص اذإو < ضقاتلا هيف ىفعيف « ءافخلا ىلع بسلا

 . قح ريغب هضبق هنأل ‹ نمثلا دريو زوجي ال دلولا مل عيب نأل ‹ عيبلا خسفيف هدلو مأ عاب هنأ

 ( بسنلا ىوعد باب) :م

 بسنلا ىوعد يف عرش لاملا ىوعد ركذ الو « بسنلا ىوعد مكح نايب يف باب اذه يأ :ش
 ‹ بسنلا يف رسكلاب ةوعدلا :(حاحصلا» يفو . مهأ ناكف « اهعوقو ةرثكل لالا ىوعد مدقو

 . سكعلا ىلع ليقو « ماعطلا يف حتفلابو

 . داهجلا يف مضلابو : تلق

 نم لقأل هب تءاج نإف عئابلا ءاعداف دلوب تءاجف ةيراج عاب اذإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 . نمثلا دريو عيبلا خسفتو :ش ( هل دلو مأ همأو عئابلا نبا وهف عاب موي نم رهشأ ةتس

 عيبلا نأل ؛ ةلطاب هتوعد نأل - ىلاعت هللا امهمحر- يعفاشلاو رفزو لوق وهو سايقلا يفو ) :م

 لدي عيبلا ىلع همادقإ نأل « دبع دلولا نأب يأ :ش ( دبع هنأب ) :م عئابلا نم يأ :ش ( هنم فارتعا

 ( یوعالا نودپ بالو ) :م دردرم قاتلا یوعدو :یش ( اتهام اومد يف ناک )۾ فال ىلع

 ىرعدلا نودب بسنلا تبثي ثي الو يآ :ش

 ةداهش ) :م عئابلا وهو يعدملا كلمب يأ :ش ( هكلمب قولعلا لاصتا نأ :ناسحتسالا هجو ) :م

 يف دلولا ةيرحو بسنلا توہث قح يف اًمكح ةلداعلا ةنيبلا ةلزنب كلذو :ش ( هنم هنوك ىلع ةرهاظ
 باوج :ش ( ءاقخلا ىلع بسلا ىنبمو ء انزلا مدع رهاظلا نأل ) :م هل دلو مأ ةيراجلا ةروريصو لصألا

 هيف ىفعيف ) :م هنم هنأ هل نيبتي ملو هنم قولعلا نوكب ءادتبا ملعي ال دق ناسنإللا نأل ٠ ضقانملا نع

 . ءافخلا لجأل :ش ( ضقانتلا

 م نم :ش ( قولعا تقو ىلإ تددتسا ) :م عئابلا ىوعد يآ :سش ( ىوعدلا تحص اذإو ) :م

 :م عئابلا نأل يأ :ش ( هنأل نمشلا دريو زوجي ال دلولا مأ عيب نأل « عيبلا خسفيف « هدلو مأ عاب هنأ نيبتف)

 . هدر هيلع بجیف :ش ( قح ریغب هضبق )

ah 



 تقو ىلإ اهدانتسال قبسأ اهنأل٬ ىلوأ عئابلا ةوعدف هدعب وأ عئابلا ىوعد عم يرتشملا هاعدا نإو

 ىوعد حصت مل عيبلا تقو نم نيتنس نم رثكأل هب تءاج نإو. داليتسا ىوعد هذهو « قولعلا
 يرتسشملا هقدص اذإ الإ « ةجحلاو دهاشلا وهو اًتقيت هكلمب قولعلا لاصتا دجوي مل هنأل ‹ عئابلا

 يف نكي مل قولعلا نأ انقيت انأل ‹ عيبلا لطبب الو حاكنلاب داليتسالا ىلع لمحيو بسنلا تبشيف

 تءاج نإو . هلهأ نم سيل كلاملا ريغو ريرحت ىوعد هذهو « هقح الو قتعلا ةقيقح تبثي الف هكلم

 هقدصي نأ الإو« هيف عئابلا ىوعد لبقت مل نيتنس نم لقألو عيبلا تق نم رهشأ ةتس نم رثكأل هب
 اذإو . هقيدصت نم دب الف ‹ ةجحلا دجوت ملف هكلم يف قولعلا نوكي ال نأ لمتحا هنأل ‹ يرتشملا

 هل دلو مأ مألاو رح دلولاو عيبلا لطبيو بسنلا تبثي هقدص

 اهنأل « ىلوأ عئابلا ىوعدف ) :م عئابلا ىوعد :ش ( هدعب وأ عئابلا ىوعد عم يرتشملا هاعدا نإو) :م

 تبثي ًالوأ يرتشملا هاعدا ول هنأل «ىوعد عم» هلوقب هنيع اإ :ش ( قولعلا تقو ىلإ اهدانتسال قبسأ

 ( داليتسسا ىوعد هذهو ) :م بسنلا نع دلولا ءانغتسال كلذ دعب عئابلا بسن تبثي الو هنم بسنلا

 يأ « هذهو» هلوقب باجأف« مودعم كلملاو ىوعدلا حصت فيك هريدقت لخد باوج اذه :ش

 ‹ هكلم يف نكي مل قولعلا لصألا ذإ ‹ ريرحت ىوعد يرتشملا ىوعدو داليتسا ئابلا ىوعد
 ةقيقح ىلإ رقتفت ال داليتسالا ىوعدو . قولعلا تقو ىلإ اهدانتسال ىلوأ داليتسالا ىوعدو

 . اهيلإ رقتفت ريرحتلا ىوعدو «كلا

 لوق نع باوج اذه « ةقيقحلا يف «داليتسا ىوعد» هلوق : - هللا همحر- يكاكلا لاقو

 ء اهدلو يفو اهيف كلما ةقيقح نأل « يرتشملا نم بسنلا تبثي : اهيف لاق ثيح يمخنلا ميهاربإ

 . خلإ . . . داليتسا ىوعد هذه :انلق « ةقيقحلا ضراعي ال قحلاو « قح عئابللو

 لاصتا دجوي مل هنأل عئابلا ةوعد حصت مل عيبلا تقو نم نيتنس نم رشكأل هب تءاج نإو ) :م

 :م بسنلا توبث يف :ش ( ةجحلاو دهاشلا ) :م هكلمب قولعلا لاصتا يآ :ش ( وهو اًنيقي هكلمب قولعلا

 حالصلا ىلع هرمأل المح :ش ( حاكنلاب داليتسالا ىلع لمحيو بسنلا تبشيف «يرتشملا هقدص اذإ الإ )

 :م دلولا قح يف :ش (قتعلا ةقيقح تبشي الف هكلم يف نكي مل قولعلا نأ انقيت انأل « عيبلا لطبي الو ) :م

 مآ ةيراجلا رصت ملاذإ ينعي :ش ( ريرحت ىوعد هذهو ) :م ةيراجلا يف قتعم ا قح الو :ش ( هقح الو)

 الف كلاب سيل عئابلاو :ش ( هلهأ نم سيل كلاما ريغو ) :م ريرحت ىوعد دلولا يف ىوعدلا ىقبت دلو

 . يرتشملا قيدصت نم دب

 ء هيف عئابلا ىوعد لبقت مل نوتنس نم لقألو عيبلا تقو نم رهشأ ةتس نم رثكأل هب تءاج نإو ) :م

 هكلم يف قولعلا نوكي ال نأ ) :م لمتحا هنأ نأشلا نأل يأ :ش ( لمتحا هنأل « يرتشملا هقدصي نأ الإ

 هل دلو مآ مألاو رح دلولاو عيبلا لطبيو بسنلا تبثي هقدص اذإو « هقيدصت نم دب الف ةجحلا دجوت ملف
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 عئابلا هاعداف دلولا تام نإف :لاق . كلملا يف قولعلا لامتحاو امهقداصتل ىلوألا ةلأسملا يف امك

 ةبسن تبشي ملو « دلولل ةعبات اهنأل مألا يف داليتسالا تبثي مل رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج دقو

 تءاج دقو عئابلا هاعداف مألا تنام نإو . مألا داليتسا هعبتي الف « كلذ ىلإ هتجاح مدعل توما دعب

 الف بسنلا يف لصألا وه دلولا نأل ‹ عئابلا هذخأو دلولا يف بسنلا تبثي رهشأ ةنس نم لقأل هب

 هتهج نم ةيرحلا ديفتسنو دلولا مأ لاقي « هيلإ فاضت اهنأل ًالصأ دلولا ناك انإو عبتلا تاوف هرضي

 ءاهتقيقح هلو ةيرحلا قح اهل تباثلاو «اهدلو اهاقتعأ»: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 تحص هدحو يرتشملا هاعدا نإو :ش ( كلملا يف قولعلا لامتحاو امهقداصتل ىلوألا ةلاسملا يف امك

 ىلع ءالو هل نوکیاللو < لصألا رح دلولا نوكي ىتح « داليتسا ىوعد هتوعد نأل ‹ هتوعد

 هذه يف عئابلا نأل « ىلوأ يرتشم اف اًبقاعتم وأ اعم هايعدا نإو « نكي هكلم يف قولعلا نأل ءدلولا

 تءاج اهن ملعي ملاذإف « عيبلا دعب ةدالولا ةدم ملع اذإ هلك هانرك ذ يذلا اذه « يبنجألاك ةلاحلا

 ةلأسملاف «نيتنس نم رثكأل وأ نيتنس نيبو امهنيب ام ادعاصف رهشأ ةتسل وأ رهشأ ةتس نم لقأل دلولاب

 . اًضيأ هجوأ ةعبرأ ىلع

 يف قولعلا نقيت مدعل يرتشملا هقدصي نأ الإ ‹ هتوعد حصت ال اهنإف عئابلا هاعدا نإف

 هب تءاج نأب عئابلا كلم يف دلولا قولع نأ بابلا يف ام رثكأ نأل ؛ حص يرتشملا هاعدا نإو ؛ هكلم

 نإ ىوعدلا يف هبحاص امهدحأ قبس ولو «يرتشملا ىوعد عني ال اذه نكلو «رهشأ ةتس نم لقأل
 امهنم ةدحاو ىوعد حصت ال يرتشملا ىعدا مث عئابلا قبس نإو « هتوعد تحص يرتشملا قبس

 دحاو ىوعد حصت ال هنإف اعم ايعدا نإو . امهنم دحاو لك نم بسنلا تابثإ يف كشلا عوقول
 . يرتشملا دبع دلولا نوكيو « امهنم

 رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج دقو عئابلا هاعداف دلولا تام نإق ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 هعبتي الف كلذ ىلإ هتجاح مدعل توملا دعب هبسن تبثي ملو دلولل ةعبات اهنأل « مألا يف داليتسالا تبثي مل

 . بسنلا عرف هنأل :ش ( مألا داليتسا

 هذخأو دلولا يف بسنلا تبشي رهشأ ةنس نم لقأل هب تءاج دقو عئابلا ءاعداف مألا تتام نإو ) :م

 انركذ امك بسنلا عرف داليتسالاو :ش ( بسنلا يف لصألا وه دلولا نأل ؛ ع دابلا

 :م دلولا ةيمومأ وأ مألا وهو :ش ( عبتلا تاوف ) :م دلولا بسن رضي الف يأ :ش ( هرضي الف) :م

 مألا يأ :ش ( ديفتستو «دلولا مأ» لاقي « هيلإ فاضت ) :م مألا نأل يأ :ش ( اهنأل ًالصأ دلولا ناك انإو)

 الب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م دلولا ةهج نم يأ :ش ( هتهج نم ةيرحلا) :م

 . ةجام نبا هاور « داليتسالا باب يف مدقت اذه . :ش («اهدلو اهقتعأ» ) :م

 يأ :ش ( اهتقيقح ) :م دلوللو يأ :ش ( هلو ءةيرحلا قح ) :م مألل يآ :ش ( اهل تباثلاو ) :م
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 دلولا ةصح دري : الاقو « - هللا همحر -ةفينح يبأ لوق يف هلك نمثلا دريو ىلعألا عبتي ىندألاو

 الف بصغلاو دقعلا يف هدنع ةموقتم ريغ اهتيلامو هدلو مأ عاب هنأ نيبت هنأل « مألا ةصح دري الو

 يف ةيراجلا تلبح اذإو :ريغصلا عماجملا» يفو . اهنمضيف ةموقتم امهدنعو « يرتشملا اهنمضي

 دري هنبا وهف مألا يرتشملا قت قتعأ دقو دلولا عئابلا ىعداف يرتشملا دي يف تدلوف اهعابف لجر كلم

 لصألا نأ قرفلا هجوو. .ةلطاب هاوعدف دلولا قتعأ امنإ يرتشملا ناك ولو . نمثلا نم هتصحب هيلع

 بابلا اذه يف

 . رهاظ وهو « ةيرحلا ةقيقح

 دلولا ةصح دري :الاقو . - هللا همحر -ةفينح يبأ لوق يف هلك نمللا دريو ىلعألا عبتي ىندألاو ) :م

 ( هدنع ةموقتم ريغ ) :م دلولا مأ ةيلامو يأ :ش ( اهتيلامو هدلو مأ عاب هنأ نيبت هنأل ؛ مالا ةصح دري الو

 ريغلا مآ ىرتشا اذإ ىتح « :ش ( بصفلاو دقعلا يف ) :م -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع يأ :ش

 اهنمضي الف ) :م هدنع تتامف اهبصغ ول كلذكو « اهتميق يرتشملا نمضي ال هدي يف تتامو

 يرتشملا يأ :ش ( اهنمضيف ةموقتم امهدنعو ) :م -هنع هللا يضر- ةفينح يبآ دنع يأ :ش (يرتشملا

 . بصخلا يف بصاغلاو « دقعلا يف

 فنصملا ركذ اإ :ش ( ريغصلا عماجلا »يفو ) :م :-هللا همحر- فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 ةيراجلا تلبح اذإو ) :م « توم ا مكح هيف نحن اميف قاتعإلا مكح نأب اًمالعإ ؛ريغصلا عماجلا» ةياور

 دلولا عئابلا ىعداف) :م اهعيب نم رهشآ ةتس نم لقأل :ش ( يرتشملا دي يف تدلوف اهعابف لجر كلم يف

 ميقي ينعي :ش ( نملا نم هتصحب هيلع دريو ) :م عئابلا نبا يأ :ش ( هنبا وهف مألا يرتشملا قتعأ دقو

 ‹ هنع طقس دلولا باصأ امو ‹ يرتشملا مزلي مألا باصأ امف «همأ ةميقو دلولا ةميق ىلع نمللا

 اذكو « دلولا وهو لاطبإلا لمتحي ال ام يرتشملل اهيف تبثي تبثي هنأل « عئابلل دلو مأ ةيراجلا ريصت الو

 حرش» يف -هللا همحر- ناخ يضاق لاقو . يشاترمتلا هركذ « اهدلوتسا وأ اهربد اذإ اهيف مكحل ا

 «-هللا همحر- دمحمو فسوي يبآ لوق اذه نأ يسخرسلا ةمئألا سمش هركذ : «ريغصلا عماجل ا

 . دلولا مأل ةيلام ال هنأل «نمثلا عيمجب دلولا دري : ةفينح يبأ لوق ىلع امأ

 يبأ نع «ريغصلا عماجلا» يف لقن -ىلاعت هللا همحر- اًدمحم نأل « رظن هيف : يزارتألا لاق

 هيلإ دري «لصألا» يف ركذ اذكو « نمثلا نم هتصحب دلولا دري هنأ : احيرص -هللا همحر- ةفينح

 يرتشملا ناك اذإ ينعي :ش ( ةلطاب هاوعدف دلولا قتعأ اغنإ يرتسشملا ناك ولو ) :م. نمثلا نم هتصحب

 يرتشملا قتعأ اذإ : امهنيب يآ :ش ( قرفلا هجوو ) :م يرتشملا هقدصي مل اذإ ةلطاب هتوعدف دلولا قتتعأ

 قتعأ اذإ امهنيبو ةصاخ دلولا قح يف ةحيحص مئابلا ىوعد نوكت ثيح دلولا قتتعي ملو مألا
 يف يأ :ش ( بابلا اذه يف لصألا نأ ) :م ًالصأ عئابلا ىوعد لطبت ثيح مألا نود دلولا يرتشملا
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 قتعلا وهو داليتسالاو ىوعدلا نم عناملا ماق لوألا لصفلا يفو . رم ام ىلع هل ةعبات مألاو « دلولا

 دلو يف امك هتارورض نم سيلو دلولا وهو لصألا يف هتوبث عنتمي الف« مألا وهو عبتلا يف

 عناملا ماق يناثلا لصفلا يفو . حاكنلاب ةدلوتسملا يف امكو ءاهالومل ةمأ همأو رح هنإف ءرورحللا

 ضقنلا لمتحي ال هنأل « اعنام قاتعإلا ناك اغنإو عبتلا يفو هيف هتوبث عنتميف دلولا وهو لصألاب

 ةقيقح يرتشملا نم تباشلا مث « هجولا اذه نم ايوتساف داليتسالا قحو« بسنلا قاحلتسا قحك

 قح مئابلل دلولا يفو ةيرحلا قح مألا يف تباثلاو « قاتعإلا

 يف «لصألا وه دلولا نأل» هلوق نم :ش ( رم ام ىلع هل ةعبات مألاو «دلولا ) :م بسنلا توبث باب

 . بسللا

 ىوعدلا نسم عناملا ماق ) :م :دلولا مأ يرتشملا قتعأ اذإ اميف يآ :ش ( لوألا لصفلا يفو ) :م

 . :ش ( دلولا وهو لصألا يف هتوبث عنتمب الف « مألا وهو عبتلا يف قتعلا وهو داليتسالاو

 هكلم يف قولعلا نوكل بسنلاو هيف قتعلا تبشي دلولا يف ىوعدلا عنتمت ملاذإ : ليق نإف

 ةروريص دلولل بسنلا توبث مكح نمو «مئابلا كلم يف ةيراجلا تلبح اذإ اميف مالكلا نأل «نقيتي

 . يرتشملا قاخلإو « عيبلا لطبي نأ يغبني ناكف « عئابلل دلو مأ همأ

 قح يف داليتسالا توبث يآ « مألا ةيرح :ش ( هتارورض نم سيلو) :م : هلوقب فنصملا باجأ

 ام وهو :ش ( رورحملا دلو يف امك ) :م هنع هكاكفنال دلولل بسنلاو قتتعملا توبث تارورض نم مألا

 :م دلولا نإف يأ :ش ( هنإف) :م تقحتساف اهدلوتساف هكلم اهنأ معزي لجر نم ةمآ لجرلا ىرتشا اذإ

 دلو مآ تسيلو :ش ( اهالومل ةمأ همأو ) :م « هيبآ نم بسنلا تباث وهو ‹«ةميقلاب قيتع :ش ( رح )

 هنإف ةمأ يه اذإف تدلوف ةرح اهن ىلع ةأرما جوزت نأب :ش ( حاكنلاب ةدلوتسملا يف امكو ) :م« هيبأل

 ماق ) :مدلو هنأ عئابلا هاعدا مث دلولا يرتشملا قتتعا اذإ ام وهو :ش ( يناثلا لصفلا يفو ) :م

 :ش ( هيف ) :م ىوعدلاو داليتسالا نم انركذ ام توبث يأ :ش ( هتوبث عنتميف دنولا وهو لصألاب عناملا

 قاتعإ ناك اغإ يأ :ش ( اًعنام قاتعإلا ناك امنإو ) :م مألا وهو :ش ( عبتلا يفو ) :م لصألا يف يأ

 قحك ضقنلا لمتحي ال ) :م قاتعإلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م عئابلا ىوعدل اعنام دلولا يرتشملا

 عئابلا داليتسا قحكو يأ :ش ( داليتسالا قحو ) :م دلولا قح يف عئابلا نم يأ :ش ( بسنلا قاحلتسا

 (هجولا اذه نم ) :م عئابلا قاقحتسإ قحو يرتشملا قاتعإ ىوتسا يأ :ش ( ايوتساف ) :م مألا تح يف

 . ضقنلا نالمتحيال امهنأ ثيح نم يأ :ش

 قح مئابلل دلولا يفو « ةيرحلا قح مألا يف تباثلاو ) :م دلولا يف يأ :ش ( قاتعإلا ةقيقح ) :م يرتشملا
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 هب ٽبث دقو ‹ ضقنلا لمتحي ال هنأل ‹ قاتعإلا ةلزنمب ريبدتلاو ةقيقحلا ضراعي ال قحلاو ٠ ةوعدلا

 لكب دري هدنعو امهلوق نمثلا نم هتصحب هيلع دري لوألا لصفلا يف هلوقو. ةيرحلا راثآ ضعب

 نم يرتشملا هعابو هدنع دلو دبع عاب نمو : لاق . توملا لصف يف انركذ امك حيحصلا وه نمثلا

 ىوعدلا قح نم هلامو ضقنلا لمتحي عيبلا نأل « عيبلا لطبيو هنبا وهف لوألا عئابلا هاعدا مث رخآ

 وآ اهنهر وأ مألا بتاك وأ هرجأ وأ هنهر وأ دلولا بتاك اذإ اذكو « هلجأل عيبلا ضقنيف هلمتحي ال

 ‹ ىوعدلا حصتو هلك كلذ ضقنيف ضقنلا لمتحت ضراوعلا هذه نأل  ىوعدلا بتاك مث ءاهجوز

 ‹ رم ام ىلع ريبدتلاو قاتعإلا فالخب

 ىوعد ةحصب لقي مل كلذكف « قحلا نم ىوقأ ةقيقحلا نأل :ش ( ةقيقحلا ضراعي ال قحلاو « ىوعدلا

 لمتحي ال هنأل ) :م مكحلا يف يأ :ش ( قاتعإلاك ةلزنمب ريبدتلاو ) :مدلولا يرتشملا قتتعأ اذإ اميف مئابلا

 ىلإ كلم نم لقنلا زاوج مدع وهو :ش ( ةيرحلا راثآ ضعب ) :م ريبدتلاب يأ :ش ( هب تبث دقو ضقنلا

 . كلم

 ام وهو :ش ( لوألا لصفلا يف ) :م: «ريغصلا عماجلا »يف لقن نم هلوق يأ :ش ( :هلوقو ) :م

 :م فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق ىأ :ش ( امهلوق نمثلا نم هتصحب هيلع دري ) :م مألا يرتشملا قتتعأ اذإ

 ةمئألا سمش هركذ امك هب زرتحا :ش ( حيحصلا وه نمشلا لكب دري ) :م دمحم دنعو يأ :ش ( هدنعو)

 فنصملا بهذ دقو ‹ نمثلا لك ال نمثلا نم دلولا صخي ام دري عئابلا نأب يبوبحملاو ناخ يضاقو

 عماجملا» يف ةفينح يبآ نع -هللا همحر- دمحم هيلع صن ام فالح اذه نكلو اذه ةحص ىلإ

 . انركذ دقو ‹ نمثلا نم هتصحب دلولا دري هنأ احيرص هريغو اريغصلا

 قرفو دلولا ةصح قاتعإلا يفو . ةفينح يبأ دنع نمشلا لك توملا يف دري : ؛طوسبملا »يفو

 . عئابلا ىوعدو يرتشملا يف مألا توم يأ :ش ( توملا لصف يف انركذ امك ) :م قتعلاو تولا نيب

 نم يرتشملا هعابو هدنع دلو ادبع عاب نمو ) :م اريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 زارتحالل عيبلا صح اغنإ :ش ( ضقنلا لمتحي عيبلا نأل عيبلا لطبيو « هنبا وهف لوألا عئابلا هاعدا مث رخآ

 يآ :ش ( هلمتحي ال ىوعدلا قح نم هل امو ) :م ضقنلا نالمتحي ال امهنإف « ريبدتلاو قاتعإلا نع

 ) :م مكحلا يآ :ش ( اذكو ) :م ةوعدلا قح يف هلام لجأل يأ :ش ( هلجأل عيبلا ضقنيف ) :م ضقنلا

 تدجو يأ :ش ( ةوعدلا بتاك مث اهجوز وأ اهنهر وأ مألا بتاك وأ هرجأ وأ هنهر وأ دلولا بتاك اذإ

 حصت اهجيوزت وأ اهنهر وأ مألا ةباتك وأ هتباتك وأ هنهر وأ يرتشملا ةباتك دوجو دعب مئابلل ىوعدلا

 لمتحت ) :م ةروكذملا ءايشألا يهو :ش ( ضراوعلا هذه نأل ) :م ءايشألا هذه ضقنتو < یوعدلا هذه

 . عئابلا نم يأ :ش ( ىوعدلا حصتو « هلك كلذ ضقتنيف « ضقنلا

 «ضقنلا لمتحي ال هنأل» هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( رم ام ىلع ريبدتلاو قاتعإلا فالخب ) :م
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 بسنلا نأل معئابلا نم بسنلا تبث ال ثيح عئابلا هاعدا مث ًالوأ يرتشملا هاعدا اذإ ام فالخبو

 تبث نيمآوتلا دحأ بسن ىعدا نمو : لاق . هقاتعإك راصف ‹ ضقنلا لمتحي ال يرتشملا نم تباثلا

 اذهو ‹ رخآلا بسن توبث امهدحأ بسن توب ةرورض نمف« دحاو ءام نم امهنأل هنم امهبسن

 لبح ال هنأل « اًئداح يناثلا قولع روصتي الف ءرهشأ ةتس نم لقأ امهتدالو نيب نادلو نيمأوتلا نأل

 عابف هدنع ادلو نامأوت نامالغ هدي يف ناك اذإ :«ريغصلا عماجلا» يفو . رهشأ ةتس نم لقأل

 تبث امل هنأل يرتشملا قتع لطبو « هانبا امهف هدي يف يذلا عئابلا ىعدا مث «يرتشملا هقتعأو امهدحأ

 ةيرح هب تبث هيف ةضورفم ةلأسملا ذإ ‹ هكلم ىوعدلاو قولعلا ةفداصمل هدنع يذلا دلولا بسن

 يرتشملا قتع نأ نيبتف ‹ نامأوت امهنأل ةرورض هيف لصألا ةيرحو رخآلا بسن تبشيف ‹ لصألا

 لطبف٬ لصألا ةيرح ىقال هءارشو

 تباثلا بسنلا نأل ‹ عئابلا نم بسنلا تبثي ال ثيح عئابلا هاعدا مث الو يرتشملا هاعدا اذإ ام فالخبو) :م

 نم لئاسملا هذه ركذو ‹ يرتشملا قاتعإ يأ :ش ( هقاتعإك راصف « ضقنلا لمتحي ال يرتشملا نم

 .  ريغصلا عماجل ا١ ةلأسم ىلع اًعيرفت (طوسبملا»

 ناك اذإ دلولل مسا مآوتلا :ش ( نيماوتلا دحأ بسن ىعدا نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ؛ طخ جوز موت امه امهلوق ناجوز امه : لاقي امک نامأوت امه لاقیو « دحاو نطب يف رخآ هعم

 ركذ : لاق « نامأوتو مأوت نامالغ: لاقي نأ زوجي : ةمئألا سمش لاقو . «برغملا» يف اذك

 :م يعدملا نم نيمأوتلا بسن يأ :ش ( هنم امهبسن تبث ) :م ةغللا يف حيحص نيمأوتلا ناكم مأوتلا

 (اذهو و رخآلا بسن توبث امهدحأ بسن توبث ةرورض نمف« دحاو ءام نم ) :ماقلخ :ش ( امهنأل)

 نيب نادلو نيمأوتلا نأل ) :م ء(رخآلا توبث امهدحأ بسن توبث ةرورض نمف هلوق ىلإ هب راشأ :ش

 نأل « نيمأوتب ادعاصف رهشأ ةتس امهنيب ناك اذإ هنأل كلذب ديق اإ :ش ( رهشأ ةتس نم لقأ امهتدالو

 . ( رهشأ ةتس نم لقأ يف لبح ال هنأل « اًداح يناثلا قولع روصتي الف ) :م رهشأ ةتس لمحلا ةدم لقأ

 :م « هدنع أدلو» هلوق يهو ةدايز هيف امل «عماجل ا » ظفل داعأ اإ :ش (« ريغصلا عماحلا» يفو ) :م

 ( هدي يف يذلا عئابلا ىعدا مث يرتشم ا هقتعأو امهدحا عابف هدنع ادلو نامأوت نامالغ هدي يف ناک اذإ )

 قولعلا ةفداصمل هدنع يذلا دلولا بسن تبث امل هنأل يرتسشملا قتع لطبو هانبا امهف ) :م هنبا هنأ :ش

 يف قولعلا لصأ ناك اذإ اميف ةردقم ةلأسملا نأل يأ :ش ( هيف ةضورفم ةلاسملا ذإ « هكلم ىوعدلو

 . ( لصألا ةيرح هب تبث) :م هلوقو « عاب موي نم رهشأ ةتس نم لقأل امهب ءاج اذإ اميف كلذو « هكلم

 ةيرح تبثتو يأ :ش ( لصألا ةيرحو رخآلا بسن تبثيف ) :م «كلذك ناك اذإ امل : باوج . :ش

 هللعو ‹ ةرورضلا ثيح نم يأ « بصنلاب :ش ( ةرورض ) :م رخآلا يف يأ :ش ( هيف ) :م لصألا

 قتع يأ :ش ( لطبف لصألا ةيرح ىقال هءارشو يرتشملا قتع نأ نيبتف نامأوت امهنأل ) :م : هلوقب
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 تبث انهو « عئابلا ىوعد قحا ادوصقم هيف قتعلا لطبي كانه نأل ؛ ادحاو دلولا ناك اذإ ام فالخب

 يذلا دلولا بسن تبث هكلم يف قولعلا لصأ نكي مل نإو . اقرتفاف لصألا ةيرح هيف هتيرحل اعبت
 ىلع رصتقيف ‹« لاصتالا دهاش مادعنال ريرحت ىوعد هذه نأل « عاب اميف عيبلا ضقني الو « هدنع

 وه : لاق مث «بئاغلا نالف يدبع نبا وه لاقف لجر دي يف يبصلا ناک ناو : لاق . هتیالو لحم

 هنا نوکی نآ دبعلا دحج نإو « ادبآ هنبا نکی مل ينبا

 . ءارشلاو قتعلا نم دحاو لك ىلإ عجار «لطب» يف نكتسملا ريمضلاو : يكاكلا لاقو ؛يرتشملا

 قحل) :م دصقلاب يأ :ش ( ادوصقم هيف قتعلا لطبي كانه نأل « ادحاو دلولا ناك اذإ ام فالخب ) :م

 ( اًعبت تبث ) :م نيمأوتلا ةلأسم يف يأ :ش ( انهو ) :م عئابلا ىوعد قح لجأل يآ :ش ( عئابلا ىوعد

 يرتشملا ةيرحل يأ :ش ( لصألا ةيرح هيف هتيرحل ) :م ةيعبتلا قيرطب يرتشملا قتع نالطب تبثي ىأ :ش
 ةيرح توبث هيف لصألا ةيرح توبث هترورض نمو « لصألا ةرح يف ةيرحلا تناك يذلا ءارلا حتفب

 نم لدب رورجم «لصألا ةيرحا» هلوق اذه ىلعو « نامأوتامهنأل « اًعبتو اتمض رخآلا لصألا
 . ٩ هتیرحخل)» هلوق

 حدملا ليبسب صاصتخالا ىلع اًبوصنم نوكي نأ زوجيو -هللا همحر- :يزارتألا لاقو

 يأ :ش ( اقرتفاف) :م «هتيرحل» هلوق نم لدب لصألا ةيرح هتيرحلو : لمكألا لاقو ؛ىنعأ ليوأتب

 . نيمأوتلا مكحو ادحاو دلولا ناك اذإ ام مكح

 يف يأ :ش ( هكلم يف قولعلا لصأ ) :م نكي مل نإف : خسنلا ضعب يفو :ش ( نكي مل نإو ) :م
 ( هدنع يذلا دلولا بسن تبث ) :م يعدملا كلم

 همحر-ديهشلا مكاحلل ء«يفاكلا حرش» يف يباجيبسألا نيدلا ءالع مالسإلا خيش لاقو :ش

 امهدحأ عابف « هدنع لبحلا لصأ نكي ملو دحاو نطب يف نيدلو لجرلا ةمآ تدلو اذإو : -هللا

 :ش ( ريرحت ىوعد هذه نأل « عاب اميف عيبلا ضقني الو ) :م هانبا امهف عئابلا امهاعدا مث يرتشملا هقتعأو

 يآ :ش ( لاصتالا دهاش مادعنال) :م : فنصملا لاقو . عئابلا كلم يف اهقولع لصأ نكي مل هنأ

 عئابلاك راصو :ش ( هتيالو لحم ىلع ) :م قتعلا اذه :ش ( رصتقيف ) م اتيقي هكلمب قولعلا لاصتا

 . بسحف هكلم يف نم ىلع قتعتف اهقتعأ

 نبا وه لاقف لجر دي يف يبصلا ناك نإو ) :م «ريغصلا عماجل ا يف دمحم يآ :ش ( لاق ) :م

 نإ ةملك :ش ( هنبا نوكي نأ دبعلا دحج نإو «ادبأ هنبا نكي مل ينبا وه :لاق مث « بئاغلا نالف يدبع
 . اهلبق اب ةلصاو

 بيذكت هنم فرعي مل وأ هبذك وأ بئاغلا دبعلا هقدص ءاوس ينعي «اًدبع» هلوق: يكاكلا لاق
 هقح يف ةجح هرارقإاذإ « هنم بسنلا توبث يفني ريغلا نم هبسن توبثب هرارقإ نأل « قيدصت الو
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 نبأ وه : لاق اذإ فالخلا اذه ىلعو . ىلوملا نبا وهف دبعلا دحج اذإ : الاقو . ةفينح يبأ دنع اذهو

 رارقإلا نكي مل نأك راصف « دبعلا درب دنري رارقإلا نأ: امهل . هسفنل هاعدا مث هشارف ىلع دلو نالف
 ‹ لزهلاو هاركإلا هيف لمعي هنأ ىرت الاء ضقبلا لمتحي ال ناك نإو .درلاب دتري بسنلاب رارقإلاو

 ءالولا لوحتي هتقتع انا: لاق مث عئابلا هبلكف يرتشملا قاتعإب عئابلا ىلع يرتشملا رقأ اذإ امكراصف
 هقدصي مل اذإ ام فالخبو « ريغلا نم اتبا ابسن كلذ دعب يعدي هنأل هقدص اذإ ام فالخب . هيلإ

 هبسن تبثي ال هنإف ةنعالملا دلوك ريصيف « هقيدصت رابتعا ىلع هل رقملا قح هب قلعت هنأل هبذكي ملو
 لمتحي ال امم بسنلا نأ :-هللا همحر- ةفينح يبألو هسفن بذكي نأ هل نأل ؛ نعالملا ريغ نم

 ء درلاب دتري ال هلثمب رارقإلاو هنوبث دعب ضقنلا

 . ( ةفينح يبأ دنع ) :م ركذ يذلا يأ :ش (اذهو ) :م

 يفو . دقعلا دوحج دعب هسفنل ىعدا اذإ ينعي :ش ( ىلوملا نبا وهف دبعلا دحج اذإ : الاقو ) :م

 لوألا هجولا يفف « هبذكي مل وأ هبذك وأ ىلوملا قدص نادبعلا رضح ولف «يبوبحملا عماج»
 اًقالخ هدنع هتوعد حصت مل يناثلا هجولا يفو . اعامجإ كلذ دعب ىلوملا ىوعد حصت : ثلاثلاو

 فالخلا يأ :ش ( فالحل ا اذه ىلعو ) :م «ىلوملا نم هبسن تبثي مل نإو هيلع قتعي نكل « امهل

 «هدنع هنبا نوکی ال ثیح :ش ( هسفنل هاعدا مث هشارف ىلع دلو نالف نبا وه :لاق اذإو) :مروكذملا

 . مهل اًقالخ

 «دبعلا درب دتري رارقإلا نأ ) :م :-هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل ) :م
 ناك نإو يأ :ش ( ضقنلا لمتحي ال ناك نإو « درلاب دتري بسنلاب رارقإلاو« رارقإلا نكي مل نأك راصف
 :م بسنلاب رارقإلا نأ يأ :ش ( هنأ ىرت الا ) :م هلوقب كلذ حضوأ مث «ضقني نآ لمتحي ال بسلا

 لمعيو يأ :ش ( لزهلاو ) :م زوجي ال رقأف دبع ةوبنب رارقإلاب هركأ ول ىتح :ش ( هاركإلا هيف لمعي)
 عئابلا ىلع يرتشملا رقأ اذإ امك ) :م ريظن اذه :ش ( راصف ) :م تبثي ال هنإف ًالزاه هب رقآ نآب لزهلا هيف
 ىلإ يأ :ش ( هيلإ ءالولا لوحتي هتقتعأ انأ ) :م : يرتشملا يأ :ش ( لاق مث « عئابلا هبذكف يرتشملا قاتعإب

 . يرتشملا

 ( ريغلا نم اتباث اًبسن كلذ دعب يعدي هنأل ) :م عئابلا يأ ٠ ىلوم :ش ( هقدص اذإ ام فالخب) :م

 رابتعا ىلع هل رقما قح هب قلعت هنأل « هبذكي ملو هقدصي مل اذإ ام فالخبو ) :م حصي ال وهو :ش
 ريغ نم هبسن تبثي ال هنإف ةنعالملا دلوك ريصيف ) :م «كلذ دعب ىلوملا ىوعد حصت الف :ش ( هقيدصت

 . هتوعد حصتف :ش ( هسفن بذكي نأ ) :م نعالملل يأ :ش ( هل نأل  نعالملا

 ‹ قافتالاب اذهو :ش ( هتوبث دعب ضقنلا لمتحي ال امن بسنلا نأ :-هللا همحر- ةفينح يبألو) :م

 :ش ( درلاب دتري ال ):م ضقنلا لمتحي ال ام لثمب يأ :ش ( هلثمب رارقإلا و) :م ءدتري ال كلذك ناك امو

4۲١ 



 اهو ‹ هسفنل هاعدا مث ةمهتل هتداهش تدرف ریغص بسنب لجر ىلع دهش نمک هتوعد عنتمتف يقبف

 ؛ هنم بسنلا تبثي بيذكتلا دعب هقدص ول ىتح « اهقيدصت رابتعا ىلع هل رقملا قح هب قلعت هنأل

 ءالولاف ملس ولو ‹ فالخلا اذه ىلع ءالولا ةلاسمو . هل رقما درب دتري الف دلولا قح هب قلعت اذكو

 ءالولا ىلع ضرتعا دقو «بألا موق ىلإ مألا بناج نم ءالولا رجك ىوقألا ضارتعاب لطبي دق

 حلصي اذهو ‹ رم ام ىلع بسلا فالخب « هب لطبيف يرتشملا ىوعد وهو ‹«ىوقأ وه ام فوقوملا

 بسنلاب هرارقإب ءاوعد عطقيف كلذ دعب ةوعدلا هيلع فاخيو دلولا عيب نميف هلصأ ىلع اًجرخم

 . هريغل

 ءهل رقملا قح يف تبي مل نإو رقملا قح يف رارقإلا ىقبف يأ :ش ( يقبف ) :م بيذكتلاب هتوبث دعب

 رقم ا ةوعد يأ :ش ( هتوعد عنتمتف ) :م هيلع قتعي هارتشا مث « كلا هبذكو ريغلا دبع قتعب رقأ اذإ امك

 هسفنل هاعدا مث ) :م قسف وأ ةبارق نم :ش ( ةمهنل هتداهش تدرف ريغص بسنب لجر ىلع دهش نمک ) :م

 لمتحي ال» هلوق ىلإ ةراشإ :ش (اذهو ) :م «هتوعد حصت مل هسفنل دهاشلا هاعدا مث يأ :ش (

 بسنلا تبثي بيذكتلا دعب هقدص ول ىتح « اهقيدصت رابتعا ىلع هل رقملا قح هب قلعت هنأل ) :م « ضقنلا

 ؛ هاعدا مث هل رقملا درف لاج رقآ اذإ اذه ىلع مزلی الو « هبذکی ملو هقدصي مل يذلاک راصف :ش ( هنم

 . يعدي نأ زاجف « رقملا قح الإ قبي ملو رارقإلا لطيف درلاب خسفنت كالمألا نأل

 سيل نأل ‹ هلاطبإ ىلع ردقيال رقملا نأل :ش ( هل رقما درب دتري دلولا قح هب قلعت اذكو ) :م

 ةلأسم نأ : هريرقت « اهب امهداهشتسا نع باوج اذه :ش ( ءالولا ةلاسمو ) :م صولخلا ىلع هقح

 صضهتني الف :ش ( فالخلا اذه ىلع ) :م اهنأل ء-هللا همحر- ةفينح يبأ ىلع ةجحب سيل ءالولا

 ٠ قرف بسنلا نيبو ءالولا نيب لوقنف قافتالا ىلع اهنأ انملس نئلو ينعي :ش ( ملس ولو ) :م «دهاش

 رجك ) :م ىوقألا وه ام ضارتعاب يأ :ش ( ىوقألا ضارتعاب لطبي دق ءالولاف ) :م هلوقب هيلإ راشأ

 قتعأ اذإف ء ادالوآ هنم تدلوو دبعب تجوزت ةقتعم هتروص :ش ( بالا موق ىلإ مالا بناج نم ءالولا

 . -هنع هللا يضر- دمحم نع يوراذكه « هسفن ىلإ دالوألا الإ ءالولا رج دبعلا

ا بناج نم ءالولا وه :ش ( فوقوملا ءالولا ىلع ) :م انه :ش ( ضرتعا دقو ) :م
 هامسو عئابل

 هاوعدو :ش ( يرتشملا ىوعد وهو « ىوقأ وه ام ) :م بيذكتلا دعب قيدصتلا ةيضرف ىلع هنأل اًقوقوم

داصم داقتعالا ببسب هسفن ىلإ ءالولا ىوعد ناكف « لاحلا يف هكلم مايقل ىوقأ
 دوجول هلحم اف

 هضقن زوجي ال ثيح :ش ( بسنلا فالخب ) :م ءالولا يأ :ش ( لطبيف ) :م كلم ا مايق وهو « هطرش

 هب راش :ش ( رم ام یلع ) :م يدبع نبا هنآ هرارقإ دعب یلوملا یوعد حصت ملف «لطبی ملف هتوبث دعب

لا نالف يدبع نبا اذه »هلوق يأ :ش ( اذهو ) :م «ضقنلا لمتحي ال ام بسنلا نإ» : هلوق ىلإ
 ؛بئاغ

 م هللا همحر- ةفينح يبآ لصأ ىلع يأ :ش ( هلصا ىلع ) :م ةليح ىأ :ش ( اجرخم حلصب ) :م

 هحيضوت :ش ( هريغل بسنلا هرارقإب هاوعد عطقيف « كلذ دعب ةوعدلا هيلع فاخيو دلولا عيبي نميف)
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 يدبع وه : ملسملا لاقو ‹ ينبا وه :ينارصنلا لاقف ينارصنو ملسم دي يف يبصلا ناك اذإو : لاق

 يبصلا رظن نأل ضراعت الو « اًضراعت يعدتسيف حجرم مالسإلا نأل « رح وهو ينارصنلا نبا وهف

 يفو «ةرهاظ ةينادحولا لئالد ذإ الآم مالسإلا فرشو لاح ةيرحلا فرش لاني هنأل ‹ رفوأ اذه يف

 تناك ولو . اهباستكا هعسو يف سيل هنأل ةيرحلا نع هنامرحو « ًاعبت مالسإلاب مكحلا هسكع

 ةآرما تعدا اذإو : لاق . نيرظنلا رفوأ وهو مالسإلل اًحيجرت ىلوأ ملسملاف ةونبلا ةوعد امهتوعد

 . ةدالولا ىلع ةأرما دهشت ىتح اهاوعد زجي مل اهنبا هنآ ايبص

 نم الإ ةليخم عيبلا ضقنيف هيعدي نأ يرتشملا نم ام الو هعيبيو هكلم ىلع دلو يصو دي يف لجر

 نمأيف ادبع هتوعد حصت ال رارقإلا اذه دعب نإف « بئاغلا يدبع نبا هنآ عئابلا رقي نأ عيبلا ضاقتنا

 رقي نأ لكلا لوق ىلع ةلأسملا هذه يف ةليحلا : (ةيريهظلا دئاوفلا» يفو . عيبلا ضاقتنا نم يرتشملا

 . لكلا لوق ىلع اجرخم نوکیف « بیذکت هيف يتأي ال ىتح تملا يدبع نبا اذه نأ عئابلا

 دي يف يبصلا ناك اذإو ) :م: ريغصلا عماجل ا يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 نأل ءرح وهو ينارصنلا نبا وهف يدبع وه : ملسملا لاقو « ينبا وه: ينارصنلا لاقف ينارصنو ملسم

 م ضراعتلا يعدتسي حيجرتلا نأل : :ش ( اًضراعت يعدتسيف ) :م ميجلا رسكب :ش ( حجرم مالسإلا

 ارح هنوکو « ينارصنلا نبا هنوك يف يأ :ش ( اذه يف يبصلا رظن نأل ) :م انه اه :ش (ضراعت الو)

 ةينادحولا لئالد ذإ الآم مالسإلا فرشو لاح ةيرحلا فرش لاني هنأل ) :م ةعفنم رثكأ يأ: :ش (رفوأ) :م

 وأ هيبأل امإ :ش ( اعبت مالسإلاب مكحلا هسكع يفو ) :م هسفنب مالسإلا باستكا هنكميف :ش (ةرهاظ

 نأ لئاقلو . ةيرحلا باستكا يأ : :ش ( اهباستكا هعسو يف سيل هنأل ؛ ةيرحلا نع هنامرحو) :م هالو

 ةيآلا : ةرقبلا ) ( كرشم نم ريخ نمؤم دبعلو :  ىلاعت هلوق وهو باتكلا فلاخم اذه : لوقي

 هئابآ رفک ىلا یرت الأ يوق عنلم نیدلاب فلإلا نکل « ةرهاظ تناك نِإو « دیحوتلا لئالدو ۱(۰

 . ديحوتلا لئالد روهظ عم

 دالوألا ةوعد بجوي « ١( ةيآلا : بازحألا) 4 مهئابآل مهوعدا # : ىلاعت هلوق نأب :بيجأو

 ةلالدلا ثيداحألا يفو . ناتيآلا تضراعتف ضقنلا لمتحت ال هتوعد نأل « بسنلا ىوعدب مهئابآل

 همدع لصألاو « دوحج ءابآلا روفكو « عباتلا نم ىوقأ تناكو « [. . . ]نايبصلاب ةمحرلا ىلع

 احيجرت ىلوأ ملسملاف ةونبلا ةوعد ) :م ينارصنلاو ملسملا ةوعد يأ :ش ( امهتوعد تناك ولو ) :م.

 : يعفاشلا لاقو ؛نايوتسي : رفز لاقو ؛ ةونبلا رظنو مالسإلا رظن :ش (: نيرظنلا رفوأ وهو مالسإلل

 . فئاعلا مكحب

 ايبص ةآرما تعدا اذإو ) :م : ؛ريغصلا عماجلا »يفو : -هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) م

 . ؟عماجلا» ظفل اذه :ش ( ةدالولا ىلع ةأرما دهشت ىتح « اهاوعد زجت مل اهنبا هنأ
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 الإ قدصت الف ريغلا ىلع بسنلا ليمحت يعدت اهنأل جوز تاذ ةآرملا نوكت نأ :ةلأسملا ىنعمو

 نييعت ىلإ ةجاحلا نأل اهيف ةيفاك ةلباقلا ةداهش مث بسنلا هسفن لمحي هنأل لجرلا فالخب « ةجحب

 ةداهش لبق مالسلا و ةالصلا هيلع يبنلا نأ حص دقو « مئاقلا شارفلاب تبشي بسلا امأ . دلولا
 رم دقو «- هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ةمات ةجح نم دب الف ةدتعم تناك ولو . ةدالولا ىلع ةلباقلا

 ةحوكنم نكت مل نإو . قالطلا يف

 ليمحت يعدت اهنأل جوز تاذ ةارملا نوكت نأ: ةلاسملا ىنعمو ) :م : -هللا همحر- فنصملا لاقو

 اهرضحي ال امن ةدالولا نأل « ةلباقلا ةداهش يهو :ش ( ةجحب الإ قدصت الف «ريغلا ىلع بسنلا

 يف امك ةنيب ريغ نم اهل لوقلاف جوز اهل نكي مل اذإو « بسنلا تبثي ةلباق تدهش اذإف « لاجرلا
 . لجرلا

 تعدا نأب ركني عزانملا ناك اذإ امآو « عزانم ةمث نكي مل : هداز رهاوخ مالسإلا خيش لاقو

 اغإو ءاعيمج مهدنع ةلباقلا ةداهشب كلذ تبثي ال هنإف « كلذ ركني رضاح لجرلاو لجر نم بسللا
 . اعيمج مهدنع نيتأرماو لجر وأ نيلجر ةداهشب تبثي

 تماقأ اذإ امهنيب بسنلاب ىضقي ناميلس يبأ ةياور يفف ىرحأ ةأرماب اهل ةعزانملا تناك اذإو
 مل ام امهنم ةدحاو نم بسنلاب ىضقي ال صفح يبأ ةياور يفو « ةدحاو ةآرما امهنم ةدحاو لك

 . نيتأرماو لجر وأ نيلجر امهنم ةدحاو لك مقت

 ةلباقلا ةداهش مث ) :م ةجح ىلإ هيف جاتحي الف :ش ( بسنلا هسفن لمحي هنأل لجرلا فالخب ) :م

 هيلع يبنلا نأ: حص دقو « مئاقلا شارفلاب تبي بسنلا امأ . دلولا نييعت ىلإ ةجاحلا نأل اهيف ةيفاك

 .( ةدالولا ىلع ةلباقلا ةداهش لبق مالسلاو ةالصلا

 شمعألا نع يطساولا كلملا دبع نب دمحم نع «هننس» يف ينطقرادلا هاور ثيدحلا اذه :ش

 ينطقرادلا لاق مث . ةلباقلا ةداهش زاجأ : ايب يبنلا نع -هنع هللا يضر- ةفيذح نع لئاو يبأ نع

 نمحرلا دبع وبأ وهو «لوهجم لجر امهنيب «شمعألا نم عمسي مل كلملا دبع نب دمحم :
 . ينيادملا

 ولو) :م . تاداهشلا باتك يف هيف مالكلا مدقتو « هل لصأ ال ثيدح اذه : «حيقنتلا» يف لاقو

 :م ةافو وأ قالط نم ةدتعم اهجوز ىلع نبأ بسن يعدت يتلا ةآرملا تناك ولو يأ :ش ( ةدتعم تناك

 ( - هللا همحر -ةفينح يبأ دنع) :م نيتأرماو لجر وأ نيلجر ةداهش يه :ش ( ةمات ةجح نم دب الف )

 . ةداهش ريغ نم بسنلا تبثيف ‹جوزلا لبق نم فارتعا وأ رهاظ لبح كانه نوكي نأ الإ :ش

 يف يأ :ش ( قالطلا يف رم دقو ) :م «ةدحاو ةأرما ةداهشب عيمحجلا يف دمحمو فسوي وبأ لاقو

 ريغ يأ :ش ( ةحوكنم ) :م ةأرملا يأ :ش ( نكت مل نإو ) :م «بسنلا توبث باب يف قالطلا باتك

4 



 اهل ناك نإو . اهريغ نود اهسفن ىلع امازلإ هيف نأل « اهلوقب اهنم بسنلا تبثي : اولاق . ةدتعم الو
 هتبسن مزتلا هنأل ةأرما دهشت مل نإو . امهنبا وهف جوزلا اهقدصو هنم اهنبا هنا تمعزو جوز

 هنأ تمعزو « اهريغ نم هنبا هنأ جوزلا معزو امهيديأ يف يبصلا ناك نإو . ةجحلا نع كلذ ىنغاف

 مث« امهنيب شارفلا مايقل وأ امهيديأ مايقل امهنم دلولا نأ رهاظلا نأل « امهنبا وهف هريغ نم اهنبا

 لوقب نیلجر دی يف بوث ریظن وهو « هيلع قدصی الف« هبحاص قح لاطبإ دیری امهنم دحاو لک

 لخدي كانه نآ الإ ‹ امهنيب بوثلا نوکي هبحاص ريغ رخآ لجر نيبو ينيب وه امهنم دحاو لک
 . اهلمتحي ال بسنلا نأل لخدي ال انههو ‹ ةكرشلا لمتحي لحملا نأل ؛ رقملا بيصن يف هل رقم ا

 تدلوف ةيراج ىرتشا نمو : لاق

 هللا مهمحر- خياشملا يأ :ش ( اولاق) :م؛ ًضيأ ةدتعم نكت مل نإو يأ :ش ( ةدتعم الو) :م جوز تاذ

 . اهريغ سفن نود :ش ( اهريغ نود اهسفن ىلع اًمازلا هيف نأل « اهلوقب اهنم بسنلا تبثي ) :م -ىلاعت

 (جوزلا اهقدصو ) :م اهجوز نم دلولا نأ يأ :ش ( هنم اهنبا هنأ تمعزو جوز اهل ناک نإو ) :م

 مزتلا ) :م جوزلا نأل يآ :ش ( هنأل ةأرما دهشت مل نإو ‹ امهنبا وهف ) :م اهاوعد يف اهقدص يأ :ش

 . ريغلا ىلع بسنلا ليهجت هيف سيل ذإ :ش ( ةجحلا نع كلذ ىنغأف هتبسن

 وهف هريغ نم اهنبا هنأ تمعزو ‹ اهريغ نم هنبا هنأ جوزلا معزو امهيديأ يف يبصلا ناك نإو ) :م
 : قدص امهيأ هل لوقلاف هسفن نع ربعي ناك نإف « هسفن نع ربعي ال يبصلا ناك اذإ اذه :ش ( امهنبا

 . هقيدصت ربتعي ال : -هللا مهمحر- ةثالثلا ةمئألا دنعو ؛ هقيدصتب هنم هتبسن تبث

 لجر لاق ول ىتح ‹ بسنلا ىوعد ةحص عني ال ضقانتلا -هللا همحر- : يشاترمتلا لاقو

 يف امهقافتا مدعل ام هنيب بسنلا تبشي مل انز نم ينم كنبا تلاقو « حاكن يف كنم ينبا وه

 . انلق ال تبثي حاكن يف ينم كنبا : كلذ دعب تلاق ولف . حاكنلا

 ‹ نييواستملا نيب نوكي ضقانتلا نأل « ضقانتلاب لطبت ال بسنلا ىوعد :«حاضيإلا» يفو

 امهيديأ مايقل امهنم دلولا نأ رهاظلا نأل ) :م  يفنلا نم ىوقأ بسنلا ىوعد نإف « امهنيب ةاواسم الو

 يف بوث ریظن وهو « هيلع قدصي الف هبحاص قح لاطبإ دیری امهنم دحاو لك مٹ ‹ امھنیب شارفلا مایقل وأ

 اذکف :ش ( امهنیپ بوثلا نوکی هبحاص ريغ رخآ لجر نیبو ينيب وه امهنم دحاو لک لوقي نیلجر دی
 بيصن يف هل رقملا لخدي ) :م «نيلجر دي يف يذلا بوثلا ةلأسم يف يأ :ش ( كانه نأ الإ ) :م ءاذه

 بسلا نأل لخدي ال ) :م بسللا ىوعد ةلأسم يف يأ :ش ( انههو ‹ ةكرشلا لمتحي لحملا نأل « رقملا

 . ةكرشلا يأ :ش ( اهلمتحي ال

 تدلوف ةيراج ىرتشا نمو ) :م : ريغصلا عماجل ا» يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م
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 نم رورغملا نإف ‹ رورغملا دلو هنأل ‹ مصاخي موي دلولا ةميق بألا مرغ لجر اهقحتساف هدنع دلو

 عامجإب ةميقلاب رح رورغملا دلوو ‹ قحتست مث هنم دلتف « حاكن وأ نيي كلم ىلع ادمتعم ةآرما اطي

 قح يف لصألا رح دلولا لعجيف« بجاو نيبناجلا نم رظنلا نالو« -مهنع هللا يضر- ةباحصلا

 عن اب الإ هنمضي الف٬ هعنص ريغ نم هدي يف لصاح دلولا مث « امهل ارظن هیعدم قح يف اًقيقر هيبآ
 ال دلولا تام ولو . عملا موي هنأل « ةموصخل ا موي دلولا ةميق ربتعت اذهلف ‹ ةبوصغملا دلو يف امك

 رح هنأل هيبأل لاملاو هنع لدبب سيل ثرإلا نأل ٠ لام كرت ول اذكو « عنم ا مادعنال بألا ىلع ءيش

 ولو. هثريف هقح يف لصألا

 رورخملا رسفو :ش ( رورغملا دلو هنأل « مصاخي موي دلولا ةميق بألا مرغ لجر اهقحتساف هدنع دلو

 رورغملا دلوو « قحتست مث هنم دلتف حاكن وأ نري كلم ىلع ادمتعم ةأرما اطي نم رورغملا نإف ) :م : هلوقب

 رصتخمل هحرش» يف يزارلا ركب وبأ لاق اذك . :ش ( - مهنع هللا يضر- ةباحصلا عامجإب ةميقلاب رح

 دلو نأ :راصمألا ءاهقفو لوألا ردصلا نيب فالخ ال : لاق. حاكنلا باتك يف « يواحطلا

 فلسلا نآ الإ بألا ىلع نومضم هنأ : فلسلا نيب اًضيآ فالخ الو ‹ لصألا رح رورغلا

 . هنامض ةيفيك يف اوفلتخا

 نإ ينعي « ةيراجل اب ةيراجل او مالغلاب مالغلا الدبت -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع لاقو

 بلاط يبأ نب يلع لاقو . ةيراج هيلعف ةيراج ناك نإو « هلثم مالغ بألا ىلعف اًمالغ دلولا ناك

 . انباحصأ بهذ هيلإو ءاهتميق :-هنع هللا يضر-

 رح دلولا لعجيف بجاو ) :م قحتسملا بناجو رورغملا بناج :ش ( نيبناجلا نم رظنلا نألو) :م

 لصاح دلولا مث ) :م قحتسملاو رورخملل يأ :ش ( امهل ارظن هيعدم قح يف اًقيقر هيبأ قح يف لصألا

 ينعي :ش ( هعنص ريغ نم ) :م هدي يف دلولا يأ ‹ عنملا وهو نامضلا ببسل نایب اذه :ش ( هدي يف

 اهدلو نإف ةبوصغملا ةيراج لا يأ :ش ( هبوصغملا دلو يف امك عنم اب الإ هنمضي الف ) :م هنم دعت ريغ نم

 موي دلولا ةميق ربتعت ) :م عنملاب نامضلا نوك لجألف يآ :ش ( اذهلف ) :م عنم اب الإ نمضي ال ةنامأ

 . ةميقلاب ءاضقلا موي هتميق ربتعت :(يواحطلا حرش» يف :ش ( عنملا موي هنأل ؛ ةموصخل ا

 ال :ش ( اذكو « عملا مادعنال بألا ىلع ءيش ال ) :م ةموصخلا لبق يآ :ش ( دلولا تام ولو ) :م

 ثرإلا نأل ) :م هيبأل اًاريم الام كرتو رورخملا دلو تام ول يآ :ش ( لام كرت ول ) :م هيلع ءيش

 ةيدلا نع زارتحا عم كلذ لاق انإ « دلولا عنمك هعنم نوكي ىتح دلولا نع يآ :ش ( هنع لدبب سيل

 عملا يف دلولا ماقم ةيدلا موقت ةيد دجوت امل :لاقي نأ يهو ةهبش عفدلا اذه ناكو هنع هلدب اهنإف

 . هتید عمک هتکرت عنم لعجی ن يغبنيف

 ولو . هثريف هقح يف لصألا رح هنأل « هيبأل لاملاو ) :م هنع لدبب سيل ثرإلا : هباوج يف لاقف

 وأ



 عنمو هتمالسك هل هلدب ةمالس نأل هتید ذخاف هریغ هلتق ول اذکو « عنملا دوجول هتميق مرغی بألا هلتق

 هتمالس هل نمض هنأل هعئاب ىلع دلولا ةميقي عجريو ایح ناک اذإ امک . هتمیق مرغیف هعنمک هلدب

 ملعأ هللاو عئابلا ىلع هب عجري الف ٠ اهعفانم ءافيتسال همزل هنأل دقعلا فالخب « اهنمشب عجري امك

 . باوصلاب

 هلدب ةمالس نأل « هتيد ) :م بألا يأ :ش ( ذخاف ) :م بألا ريغ يأ :ش ( هريغ هلت ول اذكو ) :م

عجریو ایح ناک اذإ امک « هتمیق مرغیف هعنمک هلدب عنمو ) :م هسفن ةمالسک يآ :ش ( هتمالسک هل
 :ش ( 

 :ش ( هل نمض ) :م عئابلا نأل يآ :ش ( هنأل ؛هعئاب ىلع دلولا ةميقب ) :م نمض اجب رورغملا يرتشملا يأ

 نمشب يأ :ش ( اهنمشب عجري امك ) :م هئازجأ عيمجب دبعلا ةمالس يأ :ش ( هتمالس ) :م يرتشملل يأ

 بجو دقعب هعئاب ىلع عجري ال رورغم ا نأ ينعي :ش ( رقعلا فالخب ) :م امهنمشب رورغملا نأل « مألا

 . ةقيقح عيبملا ءازجأ نم تسيل يهو ةعفنملا نامض نأل « هيلع

 ( همزل هنأل ) :م - هللا امهمحر- دمحأو كلام لاق هبو ‹ هيلع دقعلاب عجري : يعفاشلا دنعو

( باوصلاب ملعأ هللاو عئابلا ىلع هب عجري الف « اهعفانم ءافيتسال ) :م رورغملا مزل دقعلا نأل :ش
 :ش 

 هب عجرول هنال ‹ هريغ ىلع عوجرلا بجوتسي الف عضبلا عفانم نم هافوتسا امع ضوع هنأل يأ .

 . اًناجم ملسي نأ زوجي ال ريغلا كلم يف ءطولاو « اًناجم هل ىفوتسملا ملس

ندنع دلولا ةميق نم ءيشب يصوملاو قدصتملاو بهاولا ىلع عجري الو «طوسبملا» يفو
 ء ا

 عئابلا ىلع عجري يناثلا يرتشملا اهدلوتساو رخآ نم يرتشملا اهعاب ولو . هب عجري : يعفاشلا دنعو

 ةميقب عجري الو « نمشلاب لوألا عئابلا ىلع لوألا يرتشملا عجريو « دلولا ةميقبو نمشلاب يناثلا

 دلولا ةميقب هيلع عجري :امهدنعو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اهب يرتشملا هيلع عجر يتلا دلولا

 . باوصلاب ملعأ هللاو « اًضيأ
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 (رارقإلا باقك )
 نأ ملعا . امولعم وأ هب رقأ ام ناك الوهجم هرارقإ همزل قحب لقاعلا غلابلا رحلا رقأ اذإو : لاق

 مزلم هنو« قحلا توبث نع رابخإ رارقإإلا

 نأل رارقإلا نايب يف عرش ىوعدلا نع غرف الو . رارقإلا ماكحأ نايب يف باتك اذه يآ :ش

 . نيباتكلا نيب ةبسانملا رظن ةيثيحلا هذه نمف « راكنإلاب وأ رارقإلاب امإ ىوعدلا باوج

 هب رقأ ام ناك الوهجم هرارقإ همزل قحب لقاعلا غلابلا رحلا رقأ اذإو) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 : هلوقب هحرش يف عرش -هللا همحر- يرودقلا ظفل -هللا همحر- فنصملا ركذ امل :ش ( امولعم وأ

 . ( قحلا توبث نع رابخإ رارقإلا نأ ملعا ) :م

 معأ دحلا ناكو « هسفن ىلع هلوقب هديق ول هنكلو « اعرش رارقإلا ريسفت هركذ يذلا اذه :ش

 توبث نع هلوقف . هسفن ىلع ريغلل قحلا توبث نع رابخإ رارقإلاو يفسنلا نيدلا ظفاح لاق ام لثم

 ىلع : هلوقو « ريغلل قحلا توبث نع رابخإ ًاضيأ اهنإف ةداهشلا لوانتي هنأل سنجلاك ريغلل قحلا

 . لصفلاو سنجلا ىلع ًالمتشم نوكي نأ دحلا نأش اذهو « كلذ جرخي لصفلاك هسفن

 نوكسلا وهو رارقلا نم هلصأو « دوحجلا فالخ رارقإلا :-هللا همحر- ةعيرشلا جات لاقو

 نإو :ش ( مزلم هنأو) :م ربخملا ىلع اًئيش بجوي ربخ نع ةرابع :عرشلا لهأ فرع يفو « تابثلاو

 . انركذ ام دحو هدح نماذه سيلو رارقإلا مكح اذهو « هب رقأ ام رقملا ىلع مزلم رارقإلا

 ال هنأ یرت الآ ‹ ءادتبا هتابثِإ ال هموزلو هب رق ام روهظ ةمكحو : -هللا همحر- يكاكلا لاقو

 رقآ ول اولاق اذهلو « اندنع هاركإلا عم حصي ءاشنإلاو « هاركإلا عم قاتعلاو قالطلاب رارقإلا حصي

 بيطب هملسي نأ الإ ةنايد هنم هرك نع هذخأ هل لحي ال بذاك هنأ ملعی هل لوقملاو ابذاک هریغل لاب

 . أدتبملا كيلمتلاك نوكيف «سفن

 لديو « ءادتبا هب كيلمتلا ال هب رقأ ام راهظإ هلمعو « رقما ىلع هب رقأ ام موزل ةمكح : ليقو

 موي رقما هكلمت ول ىتح هكيلمت كلي مل نإو « هب هرارقإ حص اهكليي ال ريصب رقأ ول اهنم لئاسم هيلع
 . رقملا ىلإ هميلستب رمؤي رهدلا نم

 ضيرملا نأ اهنمو .أدتبم اكيلمت كلي ملنإو حصي رمخل اب ملسملا رارقإ نأ :اهنمو
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 -هنع هللا يضر- ازعام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مزلأ فيك ىرت الأ  ةلالد هعوقول

 رصتقيف « هريغ نع رقملا ةيالو روصقل ةرصاق ةجح وهو ءاهفارتعاب ةأرملا كلتو «هرارقإب مجرلا

 قح يف رحلاب اًقحلم ناك نإو« هل نوذأملا دبعلا نإف « اًقلطم هرارقإ حصيل ةيرحلا طرشو هيلع

 « لام اب هرارقإ حصي ال هيلع روجحملا نكل « رارقإلا

 . رقملا ىلإ هميلستب رمؤي رهدلا

 ال يذلا ضيرملا نأ اهنمو . أدتبم اكيلمت كليب مل نإو حصي رمخل اب ملسملا رارقإ نأ : اهنمو
 ال كيلمت زاك ولو ةثرولا ةزاجإ ىلع فقوتي الو هرارقإ حص يبنجأل هلام عيمجب رقأ اذإ هيلع نيد
 ولو ‹ حص هدي يف اجب رقأ ول هل نوذأملا دبعلا نأ اهنمو . ةزاجإلا مدع دنع ثلثلا ردقب الإ ذفني

 . زوجي ال ءادتبا هب عربت

 رارقإلا بجوم هب بجي اميف ظافلأ : هنكرو . هتمذ نع بجاولا طوقس ةدارإ رارقإإلا ببسو

 هنساحمو . فالتخا نوكس الو هيفس ريغ رقملا نوك يفو «فالح الب غولبلاو لقعلا : هطرشو .

 دمح اهنمو « قلاخلا ءاضرإو هبحاصل قحلا لاصيإ اهنمو « هتمذ نع بجاولا طاقسإ اهنم « ةريثك

 طسقلاب نيماوق اونوك » : ىلاعت لاق باتكلاب عورشم وهو . دهعلا ءافوو لوقلا قدصب رقملا سانلا
 رارقإ هسفن ىلع ءرملا ةداهش : نورسفملا لاق « ٠١١( ةيآلا :ءاسنلا ) 4 مكسفنأ ىلع ولو هلل ءادهش

 ا( ةنسلاب و .رارقإ ءالمإلاو « (۲۸۲ ةيآلا : ةرقبلا) ( قحلا هيلع يذلا للميلو :  ىلاعت لاقو .

 قدصلا لمتحي ربخ رارقإلا نأ وهو يلقعلا ليلدلابو .« هرارقإب ازعام مجر هب هنأ»: يور
 هريغل رقي الو « اعبط ءرملا بوبحم لاملا نإف « هيف مهتم ريغ هنأل قدصلا بناج حجرف « بذكلاو

 . بذكلا نع اعرش رجاوزلاف « هنیدو هلقع لامك عم اًبذاک

 نيب رئاد رارقإلا نأل < هب ربخملا دوجو ىلع ةلالد رارقإلا عوقول يآ :ش ( ةلالد هعوقول ) :م

 ىرت الأ ) :م مزلم هنأو هلوقل حاضيإ اذه «رارقإلا انركذ ال قدصلا بناج حجرتيو بذكلاو قدصلا

 ببسب يأ :ش ( هرارقإب مجرلا -هنع هللا يضر - ارعام ملو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مزلأ فيك

 دزألا دماغ نم ةأرما ةيدماغلا ينعي « ةأرملا مزلا فيك يآ :ش ( ءاهفارتعاب ةأرملا كلتو ) :م هرارقإ

 ةجح ) :م رارقإلا يأ :ش ( وهو ) :م دودحلا يف اهتصق رم دقو « انزلاب اهفارتعا ببسب مجرلاب
 ةجح اهنإف ةنيبلا فالخب :ش ( هيلع رصتقيف « هريغ نع رقملا ةيالو روصقل ) :م هسفن ىلع :ش ( ةرصاق

0 

 . ةيدعتم

 لاملا يف يأ :ش ( اًقلطم هرارقإ حصل ) :م رارقإإلا ةحص يف ينعي :ش ( ةيرحلا طرشو ) :م

 حصي ال هيلع روجحملا نكل « رارقإلا قح يف راب اًقحلم ناك نإو هل نوذأملا دبعلا نإف) :م هريغو
 ال هيلع :روجحملا امأو « ىلوملا ةهج نم رارقإلا ىلع طلسم هنألف : هل نوذأملا امأ :ش ( لاملاب هرارقإ
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 الف ىلوملا لام يهو هتبقرب نيدلا قلعتل اًبجوم دهع هرارقإ نأل ؛ صاصقلاو دودحلاب حصيو
 ىلع ىقبي هنأل مدلاو دحلا فالخبو « هتهج نم هيلع طلسم هنأل « هل نوذأملا فالخب « هيلع قدصي

 رارقإ نأل لقعلاو غولبلا نم دب الو < هيف هيلع ىلوملا رارقإ حصي ال ىتح « كلذ يف ةيرحلا لصأ
 غلابلاب قحلم هنأل هل اًتوذام يبصلا ناك أذإ الإ « مازتلالا ةيلهأ مادعنال مزال ريغ نونجملاو يبصلا

 نأل ؛ رارقإلا ةحص عنمت ال هب رقما ةلاهجو نذإلا مكحب

 دبعلا رارقإ حصيو يآ :ش ( صاصقلاو دودحلاب حصيو) :م كلذل هتيلهأ مدعلف لام اب هرارقإ حصي

 -هللا همحر- فنصملا هنيب ام ىلع اهيف ةيرحلا ىلع يقبم هنأل صاصقلاو دودحلاب هيلع روجحلا

 يآ :ش (دهع ):م روجحلملا دبعلا رارقإ نأل يآ « عومجملا كلذ ليلد :ش ( هرارقإ نأل ) :م ًالصفم

 :ش ( هيلع قدصي الف ‹ ىلوملا لام ) :م هتبقر يأ :ش ( يهو هتبقرب نيدلا قلعتل اًبجوم ) :م فرع

 . ةجحلا روصقل

 ةهج نم يأ :ش ( هتهج نم ) :م رارقإلا ىلع يأ :ش ( هيلع طلسم هنأل ء هل نوذاملا فالخب ) :م

 اوملع اذإ هنوعباتي ال سانلا نأل « ةراجتلا نيد وهو ء اهمئالي اب نذإ ةراجتلاب نذإلا نأل « ىلوملا
 فالخب و) :م. هعم اهنولمعي ةراجت لك يف داهشإلا مهلأيهتي ال دق اذه ‹ حصيال هرارقإ نأ

 ‹ كلذ يف ةيرحلا لصأ ىلع ىقبي ) :م دبعلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م صاصقلا وهو :ش ( مدلاو دحلا

 : يعفاشلا لاق هبو « كلذ يف يأ :ش ( هيف ) :م دبعلا ىلع يأ :ش ( هيلع ىلوملا رارقإ حصي ال ىتح

 اميف صاصقلاو دحلاب دبعلا رارقإ نأ دمحأ نعو . يلبنحلا باطخل ا وبأو كلامو -هنع هللا يضر-

 لاق هبو « قتعلا دعب عبتيو لبقي ال سفنلا يف صاصقلا بجوي انإ هرارقإو « حصي سفنلا نود

 . -هللا مهمحر-يربطلا ريرج نب دمحمو دوادو ينزملاو رفز :

 الف :ش (مازتلالا ةيلهأ مدعنال مزال ريغ نونجملاو يبصلا رارقإ نأل ؛ لقعلاو غولبلا نم دب الو ) :م

 مكحب غلابلاب قحلم هنأل ) :م ةراجتلا يف :ش ( هل اًتوذأم يبصلا ناك اذإ الإ ) :م «ءيش هرارقاب مزلي

 - هللا همحر- دمحآ لاق هبو « غلابلاك ربتعيف « ىلوملا يأرب دئاز رابتعال هرارقإ حصيف :ش ( نذإلا

 . ةياور يف

 يف مالتحالاب غولبلا ىعدا ول مث « اًقلطم هرارقإ حصي ال : - هنع هللا يضر- يعفاشلا لاقو

 : - هللا امهمحر- دمحأو كلام لاق هبو « هتنيبب الإ قدصي ال نسلابو « هيف قدص هناكمإ تقو

 . اًقالخ هيف ملعن الو « امهتفرعم مدعل نونجملاك هيلع ىمغملاو مئانلاو ةياور يف

 نم تافرصتلا رئاس ذفنيو ةدرلاو ةصلاخلا دودحلاب الإ اهلك قوقحلاب حصي ناركسلا رارقإو

 نأل ؛ رارقإلا ةحص عنمت ال هب رقما ةلاهجو ) : م قالطلا يف رم دقو « يحاصلا يف ذفنت امك ناركسلا
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 هيلع یقبت وأ اهشرآ ملعی ال ةحارج حرجی وأ هتمیق ېردي ال الام فلت ناب الوهجم همزلی دق قحلا

 رقملا يف ةلاهجلا فالخب هب حصيف قحلا توبث نع رابخإ رارقإلاو «هملع هب طيحي ال باسح ةيقاب

 اذإ امك راصف « هتهج نم ليهجتلا نأل لوهجلا نيب هل لاقيو اًقحتسسم حصي ال لوهجملا نأل؛ هل

 حيحصب همزل امع جورخلا مزل هنأل ‹ نايبلا ىلع يضاقلا هربجأ نوبي مل نإف « هيدبع دحأ قتعأ

 نع ربخآ هنأل ‹ ةميق هل ام نيبي نأ همزل ءيش يلع نالفل: لاق نإف : لاق . نايبلاب كلذو « هرارقإ

 . اعوجر نوکی كلذ ريغ نيب اذإف « اهيف بجي ال هل ةميق ال امو «هتمذ يف بوجولا

 ةيقاب هيلع ىقبت وأ اهشرأ ملعي ال ةحارج حرجي وأ هتميق يردي ال الام فلتأ ناب الوهجم همزلي دق قحلا

 .ًالوهجم هب رقم ا نوكي يأ :ش ( هب حصيف «قحلا توبث نع رابخإ رارقإلاو « كملع هب طيح ال باسح

 ةلاهج : (ةريخذلا »يفو « :ش ( اًقحتسم حصي ال لوهجلا نأل ؛ هل رقما يف ةلاهجلا فالخب ) :م

 مل اذإ امأ « سانلا نم دحاول دبعلا اذه لاق نأب « ةشحافتم تناك اذإ رارقإلا ةحص عني اغإ هل رقما

 . نيلجرلا نيذه دحأل دبعلا اذه : لاق نأب عني ال ةشحافتم نكت

 :م لوهجملل رارقإ هنأل « اًضيأ ةروصلا هذه يف حصي ال : يسخرسلا ةمئألا سمش لاقو

 :ش ( هيدبع دحأ قتعأ اذإ امك راصف هتهج نم ليهجتلا نأل لوهجللا نيب ) :م رقملل يأ :ش ( هل لاقيو)

 همزل امع جورخلا مزل هنأل « نايبلا ىلع يضاقلا هربجأ نيبي مل نإف ) :م دارآ نيدبعلا يأ نيبي هنإف

 تبث اًیش نیبی نکلو «نايبلا هيلعف هتهج نم عقو لامجإلا نأل :ش ( نايبلاب كلذو « هرارقإ حيحصب

 ايش نيب اذإ امآ « كلذ هبشأ ام وأ ةرزج وأ سلف وأ ةبح هل نيبي نأ وحن « رثك وأ لق ةمذلا يف ايد

 . هوحنو بارت نم امك وأ« مالسإلا قح تينع : لوقي نأ وحن « هنم لبقي ال ةمذلا يف تبثي ر ال

 عقو نإ :لوق يف يعفاشلا نعو . ةثالثلا ةمئألا تلاق انلوقبو . «يواحطلا حرش» يف اذك

 ‹ نيميلا هيلع ضرعيو اراكنإ كلذ لعجي ريسفتلا نع عنتماو « ىوعد باوج يف مهبملا رارقإلا

 . يعدملا فلحيو نيميلا نع الكان لعج رقأ نإف

 هل ام نيبي ن همزل ءيش يلع نالفل لاق ناف ) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 اذإف ‹ ةمذلا يف تبثي ال ةميق هل سيل ام نأل « انركذ امك ىسلفو ةبح وحن رثكأ وأ لق :ش (ةميق

 ال اموت يف بوجولا نع را هال هتم لقي ال برن امس عوج لاک راس كلب لرقم ر

 نوكي) :م هل ةميق ال ام ريغ يأ :ش ( كلذ ريغ نيب اذإف ) :م ةمذلا يف يأ :ش ( اهيف بجي ال هل ةميق

 . لكلاب هریسفت لبقیو عمسي الف هرارقإ نع :ش ( اعوجر

 لوق يف هلوق لبق رمخ وأ ريزنخ وأ ةتيم رسف ولو . لبقيال : -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو
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 نالفل: لاق اذإ اذكو . هيف ركنملا وه هنأل كلذ نم رثكأ هل رقملا ىعدا نإ هني عم هلوق لوقلاو : لاق

 عنامتلا هيف يرجي لام وه ام نيب نآ هيلع بجیو اًئيش هنم تبصغ: لاق ول اذکو . انیب امل قح يلع
 هلوق لبقيو لمجملا وه هنأل هنايب يف هيلإ عجرملاف لام يلع نالفل : لاق ولو . ةداعلا ىلع ًاليوعت

 مهرد نم لقأ يف قدصي ال هنأ الإ « هب لومتي امل مسا هنإف لام كلذ لك نأل « ريثكلاو ليلقلا يف

 . افرع الام دعي ال هنأل

 لوقلاو: لاق ) :م هجو يف يعفاشلاو كلام لاق هبو « ءايشألا هذهل ةميق ال هنأل « لبقي ال رهنلا ءارو

 . ثيدحلاب ركنملا لوق لوقلاو :ش ( هيف ركنملا وه هنأل ‹ كلذ نم رثكأ هل رقملا ىعدا نإ « هنيمي عم هلوق

 راشأ :ش ( انيب امل قح يلع نالفل :لاق اذإ ) :م ةميق هل اب نيب نآ همزلي اذكو يأ :ش ( اذكو ) :م

 : لاق مث « (قح ىلع »نالفل لاق ول : (طيحملا» يفو . «هتمذ يف بوجولا نع ربخأ» هلوق ىلإ هب

 . فرعلا رابتعاب رييغت نايب هنأل قدصي ًالوصوم : لاق نإو . قدصي ال مالسإلا قح هب تينع
 هيلع بجيو اًئيش هنم تبصغ :لاق ول اذكو ) :م نيهجولا يف قدصيال : ةثالثلا ةمئألا تلاقو

 قلطم نأل :ش ( ةداعلا ىلع ًاليوعت ) :م [. . .]خيشلا يأ :ش ( عنامتلا هيف يرجي لام وه ام نيبي نآ

 . موقم لام ىلع فرعلا يف لدي بصعلا مسا

 هنايب يف هيلإ عجرم اف لام ىلع نالفل :لاق ولو ) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 -هللا مهمحر-كلامو دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( ريثكلاو ليلقلا يف هلوق لبقيو « لمجلا وه هنأل

 . هجو يف

 بصن نع بصن لوأ الإ لبقي ال : اهيناثو . انلوقك : اهدحأ : هجوأ ةثالث كلام نع يكحو

 يف عطقلاو ‹ وضعلا هب حابتسياميفالإ ‹ لبقيال : اهلاثو . اهعاونأ نم عون نم ةاكزلا

 »يف اذك « الام دعت ال روسكلا نأل « مهارد ةرشع نم لقأ يف اندنع لبقيال هنأ الإ«ةقرسلا

 ال مسا ) :م لاملا نإف يأ :ش (هنإف) :م لام ريثكلاو ليلقلا يأ :ش ( لام كلذ لك نأل) :م طوسبملا

 دعي ال مهرد نم لقألا يأ :ش ( اًقرع الام دعيال هنأل ؛ مهرد نم لقأ يف قدصي ال هنأ الإ ‹ هب لومتي

 . سانلا فرع يف الام

 هذه يف ةامسم هريغ مهاردب : رارقإلا باب يف «هطوسبم» يف هداز رهاوخ مالسإلا خيش لاقو

 ال ناسحتسالا يفو . قدصي نأ سايقلا : اولاق قناد وأ فصن مهردلا نود ام نيب اذإ ةلأسملا

 . مهاردلا نود اميف قدصي

 لاق ولو :- هللا همحر- : دمحم لاق «ماشه رداون» يفو : «هسانجأ» يف يفطانلا لاقو

 :لاق « لام يلع نالفل : لاق ولو :«راهنلا» يف لاقو :لاق:مث مهردب رقي نأ هل لام يلع نالفل

 وبأ لاقو .-هللا همحر- رفزو ةفينح يبأ لوق يف هنم لقأ يف قدصي الو دايج مهارد ةرشع وه
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 ءاغلإ زوجي الف فوصوم لامب رقأ هنأل٬ مهرد يتئام نم لقأ يف قدصي مل ميظع لام : لاق ولو

 يبأ نعو . سانلا دنع ميظع ينغلاو هب اينغ هبحاص ربتعا ىتح ميظع لام باصنلاو فصولا

 ميظع هنأل ؛ ةقرسلا باصن يهو مهارد ةرشع نم لقأ يف قدصي ال هنأ :-هللا همحر- ةفينح

 لاق اذإ امأ . مهرادلا نم لاق اذإ اذهو « باتكلا باوج لثم هنعو « ةمرتحملا ديلا هب عطقي ثيح

 نم هيف بجي باصن یندآ هنأل نیرشعو سمخب لبإلا يفو « نيرشعلاب اهيف ريدقتلاف ريناندلا نم
 ۰ هسنج

 . هنم لقأ يف قدصي الو مهارد ةثالث يف قدصي : فسوي

 زوجي ال خسنلا ضعب يفو :ش ( مهرد يتئام نم لقأ يف قدصي مل ميظع لام :لاق ولو ) :م

 لام باصنلاو فصولا ءاغلإ زوجي الف « فوصوم لام رقأ هنأل ) :م مهرد يتئام نم لقأ يف هقيدصت

 ال هنأ ةفينح يبأ نعو سانلا دنع ميظع ينغلاو ) :م باصنلاب يأ :ش ( هب اينغ هبحاص ربتعا ىتح ميظع

 ( هنعو «ةمرتحملا ديلا هب عطقت ثيح ميظع هنأل ؛ ةقرسلا باصن يهو « مهارد ةرشع نم لقأ يف قدصي

 : يف -هللا همحر- يرودقلا باوج لثم يأ :ش ( باتكلا باوج لثم ) :م ةفينح يبأ نعو يآ :ش

 . مهرد يتئام نم لقأ يف قدصي ال هنآ

 وأ ليلج وأ ريثك وأ ميظع لام هلوق يف هريسفت لبقي :-هللا مهمحر- دمحأو يعفاشلا لاقو

 نانثا ريشكلا :ثيللا لاقو .. ةيدلا ردق : كلام باحصأ ضعب لاقو . ريثكلاو ليلقلاب ريطخ

 هتاوزغو « ۲١( ةيآلا : ةبوتلا) € ريثك نطاوم يف هللا مكرصن دقل» : لاق ىلاعت هللا نأل نوعبسو

 وأ ريطخ وأ ريثك وأ سيفن يلام : لاق ول :(ىرخصلا ىواتفلا» يفو . دعب هيفو نوعبسو نانثا

 . لیلج
 نع «سانجألا» يف لقنو . ناتئام :لوقي يناجرجلا ناك . ًصوصنم هدجأ مل : يفطانلا لاق

 . مهرد ينئام همزلی ریثک الو لیلق ال لام يلع : لاق ول دمحم نع «ماشه رداون»

 ةفعاضم مهارد يلع نالفل لاق : فسوي يبأ نع «هتيافك» يف يقهيبلا ةمئألا سمش لاقو

 مهارد يلع: هل لاق ولو . ةرم فعضيف ةرم هلقأ فيعضتلاو ةثالث مهاردلا لقآ نأل « ةتس همزلي

 اهفاعضأو ةرشع ىلع :لاق ولو . ةرشع ةينامث هيلع اًفاعضأ ةفعاضم :لاقو . ةفعاضم اًقاعضأ

 ۰ . اًمهرد نونامٹ هيلع ةفعاضم

 لام :ش ( :لاق اذإ ) :م مهرد يتئام نم لقآ يف قدصيال هنأ انركذ ام يآ :ش ( اذهو ) :م

 ريناندلا نم باصنلا هنأل :ش ( نيرشعلاب اهيف ريدقتلاف ريناندلا نم :لاق اذإ امأ « مهاردلا نم) :م ميظع

 ريناندلا نم نيرشعلاك :ش ( هسنج نم هيف بجي باصن یندآ هنال « نیرشعو سمخب لبولا يفو) :م
 . مهاردلا يف نيتئاملاو
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 هامس ام نف نم بصن ةثالثب ريدقتلاف ماظع لاومأ :لاق ولو . باصنلا ةميقب ةاكزلا لام ريغ يفو

 ةفبنح يبأ دنع اهو ء ةرشع نم لقا قدصبي مل ةريشك مهارد لاق ولو. عمحجلا ىندال ارابتعا

 بجو ىتح رشكم باصنلا بحاص نأل ‹ يتئام نم لقأ يف قدصي مل امهدنعو -هللا همحر-

 ةرشع :لاقي ‹ عمجلا مسا هيلإ ىهتني ام ىصقأ ةرشعلا نأ هلو . هنود ام فالخب . هريغ ةاساوم هيلع

 . هيلإ فرصنيو ظفللا ثيح نم رثكألا وه نوكيف« اًمهرد رشع دحأ: لاقي مث. مهارد

 ينغلاو هايش هيلع تبجو اهب ينغ اهبحاص نأل «ةسمخب لبإلا يف ردقي نأ يغبني : تلق نإف
 ۰ ۰ ۰ ؟ سالا دنع ميظعلا

 طرتشيف « هسنج نم بوجولا مدعل ريقح « ةاشلا بوجول ميظع لبإلا نم ةسمخلا : تلق
 : يكاكلا لاقو . لماكلا ىلإ قلطملا فرصناف ءهقالطإل اًقلطم اًميظع نوكيل نورشعلاو ةسمخلا

 هسنج فالخ باجیإ نأل « اًميظع نوکی یتح هسنج نم هيف بجی ام طارتشا اغنإ : -هللا همحر-

 . هتلقو هروصقو هتراقح ليلد لبإلا نم سمخ يف ةاش باجيإ

 نايب نم دب الف «ةاكزلا لام ريغ يف ريدقتلا يأ :ش ( باصنلا ةميقب ةاكزلا لام ريغ يفو ) :م

 ريدقتلاف ) :م ماظع لاومأ يلع : ثالغل لاق ول ينعي :ش ( ماظع لاومأ :لاق ولو ) :م . باصنلا ةميق

 لبإلا سايق اذه ىلعو « ريناندلا نمو ةئامتس مهاردلا نم ينعي :ش (هامس ام نف نم بصن ةلالثب

 ولو يأ :ش (ةريثك مهارد :لاق ولو ) :م ةثالث وهو :ش (عمحلا ىندأل ًارابتعا) :م امهب رق ولو منغلاو

 ةفينح يبأ دنع اذهو) :م مهارد :ش (ةرشع نم لقأ يف قدصي مل) :م ةريثك مهارد يلع نالفل لاق

 . ( -هللا همحر-

 يف قدصي :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو :ش (مهرد يتئام نم لقأ يف قدصي مل امهدنعو) :م

 خيش فالخلا ركذ « ةريثك ريناند يلع :لاق ولاذكو . كلذ نم لقأ يف قدصي الو مهارد ةثالث

 . (هطوسبم» يف هداز رهاوخ مالسإلا

 نع فسوي يبآأ نع ةعامس نبا ىور :«بيرقتلا باتك» يف -هللا همحر- يرودقلا لاقو

 هتاكز عفدب :ش (هریغ ةاساوم هيلع بجو ىنح رثكم باصنلا بحاص نأل) :م« امهلوق لثم ةفينح يبأ

 هبو ‹ ًارثكت یمسي ال باصنلا نود ام كلم نم نأل :ش ( هنود ام فالخب) :م ریقفلا ىلع قدصتو

 . نيتئام همزلي :-هللا همحر- دمحأو يعفاشلا دنعو « ةياور يف -هللا همحر- كلام لاق

 :ش (عمجلا مسا هيلإ يهتني ام ىصقأ ةرشعلا نأ) :م -هللا همحر- ةفينح يبألو يأ :ش (هلو) :م

 :لاقي) :م هنأل « ًامهرد رشع دحأ لاقيف ررقملاب زييمتلا ةرشعلا دعب ام نأل ‹ زييمتلا ثيح نم ينعي

 يأ :ش (ظفللا ثيح نم رثكألا وه) :م ةرشعلا يأ :ش (نوكيف ءًامهرد رشع دحأ لاقي مث مهارد ةرشع

 نم عنام الو «ظفللا هيلع لد اب لمعلا نأل :ش ( هيلإ فرصنيو ) :م هيلع ظفللا ةلالد ثيح نم
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 ‹ هلمتحي ظفللا نأل اهنم رثكأ نيبي نأ الإ حيحصلا عمجلا لقأ اهنأل ‹ ةثالث يهف مهارد :لاق ولو

  اًمهرد رشع دحأ نم لقأ يف قدصي مل ًامهرد اذك اذك : لاق ولو . داتعملا نزولا ىلإ فرصنيو

 :لاق ولو . رشع دحأ رسفملا نم كلذ لقأو «فطعلا فرح امهنيب سيل نيمهبم نيددع ركذ هنأل

 فطعلا فرح امهنيب نيمهبم نيددع ركذ هنأل « نيرشعو دحأ نم لقأ يف قدصي مل اذکو اذک

 وهف اًمهرد اذك : لاق ولو . هريظن ىلع هجو لك لمحيف نورشعو دحأ رسفملا نم كلذ لقأو

 مهبملل ريسفت هنأل « مهرد

 . هريغ ىلإ لدعي الف هيلإ فرصلا

 نآ الإ) :م ءهيف فالح ال يذلا :ش (حيحصلا عمحلا لقأ اهنأل ‹ ةثالث يهف مهارد لاق ولو) م

 :م‹ ةمهت الف هيلعألاو هنوكو :ش (هلمتحي ظفللا نأل) :م ةثالفلا نم يأ :ش ( اهنم رثكأ نيبي

 وهو فراعتملا ىلإ فرصني ظافلألا نم قلطملا نأل « سانلا نيب :ش (داتعملا نزولا ىلإ فرصنيو)

 . دلبلا دقن بلاغ

 وأ نازوألا نم دلبلا لهأ هفراعتي ام ىلع وهف مهرد فلأب يلع لاق ول : «ءاهقفلا ةفحت» يفو

 كلذكو « عرشلا يف ربتعملا نزولا هنإف « ةعبس نزو ىلع لمحيف ًافراعتم ًائيش نكي مل نإو « هدعلا

 . هفالخب هيف فراعتي عضوم يف الإ ليقاثملا نوربتعي رانيدلا يف

 يف يرودقلا ظفل اذه :ش (امهرد رشع دحأ نم لقأ يف قدصي مل امهرد اذ اذک: لاق ولو) :م

 فطعلا فرح امهنيب سيل نيمهبم نيددع ركذ هنأل) :م :-هللا همحر- فنصللا لاقو « «هرصتخم))

 ةعست ىلإ امهرد رشع دحأ : لاقي هنأل « رشع ةعست هرثكأو :ش ( رشع دحأ رسفملا نم كلذ لقأو

 . هنايب ىلع ففعت ةدايزلاو « نايب ريغ نم همزلي لقألا نأ الإ « رشع

 هنال) :م امهرد :ش (نیرشعو دحا نم لقا يف قدصي مل) :م اًمهرد :ش (اذکو اذک :لاق ولو) :م

 لمحيف ) :م امهرد :ش (نورشعو دحأ رسفملا نم كلذ لقاو ‹ فطعلا فرح امهنيب نيمهبم نيددع ركذ

 لامعتسا يف لصألاو « ددعلا نع ةيانك «اذك» نأ مالكلا اذ ريدقت :ش (هريظن ىلع هجو لك

 هل سيل امو عونلا كلذ نم نوكي ام لقآ ىلع لمح ةرسفملا دادعألا ىف ريظن هل امف رسفم اب هرابتعا

 دحأ ناک اذ اذک :لاق اذإو « مهرد يلع هل لاق اذإ امك ناک اًمهرد اذک : لاق اذإف « لطب كلذ

 نإو «نيرشعو دحأو ةئام ناك واولاب ثلث نإو « نيرشعو دحأ ناك اذكو اذك : لاق اذإو

 . نآلا ىلاعت هللا ءاش نإ هنایب يتأي ام ىلع فلأ دازي عبر

 هلوق نأل يأ :ش (هنأل) :م مهرد همزلی يذلا يأ :ش (مهرد وهف اًسهرد اذك :لاق ولو) :م

 اذكه « ماهبإلا ليبس ىلع ددعلا نع ةيانك هنأل « (اذك» هلوق وهو :ش (مهبملل ريسفت) :م (اًمهرد»
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 . لصألا يف هركذي ملو « -هللا همحر- يرودقلا ةلأسم ىلع ًاعيرفت -هللا همحر- فنصملا هدروأ

 ىلع بوصنم اًمهرد نأ ينعي « مهبملل ريسفت هنأل هلوق: -هللا همحر- ةعيرشلا جات لاقو
 . مهبملاو لمجملا وه نوكي نأ مزلف ءزييمتلا

 رمع نب دمحم نب رمع صفح وبأ نيدلا فرش مامإلا لاقو : -هللا همحر- يزارتألا لاقو
 لاق مث « هنيب ام همزل اًمهرد اذك يلع هل :لاق نإو :«جاهنملا باتك» يف يليقعلا يراصنألا
 اهزييمت عقي يذلا ددعلا لوأ هنأل « رشع دحأ اذه يف همزلي نأ يغبني ناك : -هللا همحر- يزارتألا
 ‹ مهردب هنايب يف قدصي ال نأ يغبني كلذك ناك اذإو . ةغللا لهأ نع لقناذكه « ًابوصنم

 ةلمج ركذ هنأل « نورشع همزل امهرداذك يلع لاق اذإ «رارسألا رصتخم» يف هلاق ام هيف سايقلاو

 ‹ نورشع وهو « لقألا بجيف نيعست ىلإ نيرشع نم نوكي كلذو « بوصنم مهردب اهرسفو
 . نقيتم بوصنم مهردب هنأل

 ًازييمت ءيجي ددع لقأ هنأل « ًامهرد رشع دحأ بجي نأ يغبني : تلق نإف : ةعيرشلا جات لاقو

 ىلإ لاحم «ةمتتلا»و «ةريخذلا» يفو . نقيتلل ىندألا تبثيف ةمذلا ةءارب لصألا : تلق

 ال دحاولاو «نامهرد ددعلا لقأو ددعلا نع ةيانك اذك نأل « نامهرد همزلي :اريغصلا عماجملا»

 : -هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا لاقو « ًاددع نوكي

 همزلي عفرلاب امهرد :لوقي نأ :اهدحأ :هجوأ ةعبرأ هيفف < اذکو اذکو اًمهرد اذک هلوق يف

 . اذك نم الدب مهردلا لعجیف مهرد وه ءيش هريدقتو « مهرد

 . مهرد ربخ نع ةيافك نوكي اذكو « مهرد ربح همزلي رجل اب مهرد لوقي نأ : اهيناثو

 . مهرد همزلیف ‹ زييمتلا وهو ريسفتلا ىلع بصنو بصنلاب ًامهرد لوقي نأ : اهثلاثو

 طقسأ نوكي نأ زوجي هنأل « ًاضيا مهرد ءزجب هريسفت لبقيف فقولاب هركذي نأ : اهعبارو
 . فقولل رجلا ةكرح

 يف مهرد همزلي : - هللا مهمحر- يعفاشلا باحصأ ضعبو يلبنحلا يضاقلا لاقو

 .تالاحلا

 نع يوراذك « مهرد ةئام همزلي رجل اب مهرداذك : لاق -هللا همحر- هداز رهاوخ لاقو

 ددعب دتعيف ضفخلاب هبيقع مهردلا ركذو « ةدحاو ةرم ًامهبم ًاددع ركذ هنأل -هللا همحر- دمحم
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 ‹ نورشعو دحأو ةئامف واولاب ثلث نإو. هاوس هل ريظن ال هنأل ‹ رشع دحأف واو ريغب اذك ثلث ولو

 نأل ‹ نيدلاب رقأ دقف يلبق وأ يلع هل : لاق نإو :لاق. هريظن كلذ نأل ‹ فلأ اهيلع دازي عبر نإو

 ةلافكلا يف رم ام ىلع نامضلا نع ئبني يلبقو باجيإ ةغيص يلع

 ركذ هنأل ‹ ةئامثالث همزلي رجل اب ينعي مهرداذكاذك : لاق نإو « مهرد ةئام كلذ لقأو

 حرصملا ددعلا نم كلذ لقأو « ضفخل اب امهبيقع مهردلا ركذو فطعلا واو الب نيمهبم نيددع

 ضفخ اب اهبيقع مهردلا ركذ ميقتسيو « فطاع امهنيب سيلو ددع ةئامو ددع ثالث نأل « ةئامثالث

 دمحم نع يلبثحلا بحاصو «ينغملا» يف ةمادق نبا هلقن امو : -هللا همحر- يكاكلا لاقو
 يضاق ىواتفو «ةمتتلا»و «ةيادهلا» يف هركذ ام فالخ نورشع همزل مهرد اذك لاق اذإ ركذ هنأ

 همزلي -هللا همحر- يكلاملا مكحلا نبا دنعو « انباحصأل ةروهشملا بتكلا يف دجأ ملو «ناخ
» 

 . لورسع

 رشع دحأ همزليف يأ :ش (رشع دحاف) :م فطعلا واو ريغب يأ :ش (واو ريغب اذك ثلث ولو) :م

 اهنم دحاولا لمحي هنأ :هريدقتو « واو الب ثيلثتلل ريظن ال يأ :ش (هاوس هل ريظن ال هنأل) :م اًمهرد

 ىلع نانثالا لمحيو « فطاع ركذ الب اركذ امهنيب عمجيو « دادعأ ةثالث مدع ةرورض راركتلا ىلع

 . رشع دحأ وهو « فطاع الب نيددع ركذب هنع ريبعتلا داتعي ام لقأ

 ةئام همزلي يأ :ش (نورشعو دحاو ةئامف) :م اذكو اذكو اذك : لاق نأب :ش (واولاب ثلث نإو) :م

 . فطاعلا عم دادعأ ةثالثب هنع ريبعتلا داتعي ددع هنأل « اًمهرد نورشعو دحأو

 ةئامو فلأ نوكتف :ش (فلألا اهيلع دازي) :م اذكو اذكو اذكو اذك : لاق نأب :ش (عبر نإو) :م

 ‹رسفملاو ددعلا يف هريظن فطعلا واوب هعبر يذلا نأل يأ :ش (هريظن كلذ نأل) :م نيرشعو دحأو
 هركذاذإ همزلياذكف « هتحارصل كلذ همزلي نورشعو دحأو ةئامو فلآ نالفل يلع . لاق ول ينعي

 . ددعلا ىلع ةيانكلا ظفلب

 : ىلاعت هللا لاق :ش (باجيإ ةغيص يلع نأل « نيدلاب رقأ دقف يلبق وأ يلع: هل لاق نإو لاق) :م

 يأ :ش (يلبقو) :م ةمذلا باجيإلا لحمو « (۹۷ةيآلا: نارمع لآ) ( تيبلا جح سانلا ىلع هللو#

 هنأل ًاليبق ليفكلا يمسو « نمض يأ نالف نع لبق نالف لاقي :ش (نامضلا نع ئبني) :م يلبق ظفل

 مهمحر ةثالثلا ةمئألا لوق رهاظ وهو « ةلابق نيدلا ةجح وه يذلاو كصلا يمسو « لاملل نماض

 هب انأ : لاق اذإ اذكو هلوق وهو « ةلافكلا باتك لئاوأ يف اذه رمو :ش (ةلافكلا يف رم ام ىلع) :م هللا

 كصلا يمس اذهلو ليفكلا وه ليبقلاو « هيف انب رم دقو «ةلافكلا يه ةمعزلا نأل « ليبقو ميعز

 . ةلابق
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 هيلع نومضملا نوكي ثيح ازاجم لمتحي ظفللا نأل « قدص لصوو ةعيدو وه :رقملا لاق ولو
 خسن ضعب يفو -هنع هللا يضر- لاق «الوصفم ال .الوصوم قدصيف « هلحم لام لاو هظفح

 لبق يل قح ال :هلوق راص ىتح« امهمظتني ظفللا نأل ةنامألاب رارقإ هنأ يلبق هلوق يف «رصتخملا»

 يعم وأ يدنع : لاق ولو . حصأ لوألاو ‹ امهلقأ ةنامألاو « اًعيمج ةنامألاو نيدلا نع ءاربإ نالف

 نوكب رارقإ كلذ لك نأل « هدي يف ةنامأب رارقإ وهف يقودنص يف وأ يسيك يف وأ يتيب يف وأ

 . ةنامألا وهو امهلقأ تبثيف  ةنامأو نومضم ىلإ عونتي كلذو « هدي يف ءيشلا

 هلوقب يأ :ش (لصو و) :م «يلبق» وأ «يلع»: هلوق يف يأ :ش (ةعيدو وه :رقملا لاق ولو) :م

 نوكي ثيح) :م هلوقب هنيبو « زاجملا ثيح نم يأ :ش (ازاجم لمتحب ظفللا نأل « قدص) :م ةعيدو

 لحملل ةيمست ةعيدولا ىلع نامضلا فصو قالطإ ناكف :ش ( هلحم لاملاو هظفح هيلع نومضلا

 «ءانئتسالاك لصو اذإ هيف قدصيف ةقيقحلل فلاخم زاجم هنكل راج وهف لاقي امك « لاحلا مساب

 . ءانفتسإلا يف امك :ش (الوصفم ال الوصوم قدصيف) :م : هلوق ىنعم وهو

 :ش (ارصتخملا» خسن ضعب يفو) :م -هللا همحر- فنصملا يأ :ش ( - هنع هللا يضر- لاق) :م

 :ش (امهمظتني ظفللا نأل « ةنامألاب رارقإ هنأ يلبق :هلوق يف) :م -هللا همحر- يرودقلا رصتخم ينعي

 ةنامألاو «اعيمج ةنامألاو نيدلا نع ءاربإ نالف لبق يل قح ال :هلوق راص ىتح) :م ةنامألاو نيدلا يأ

 .(حصأ لوألاو) :م اهيلع لمحيف :ش (امهلقأ

 نيدلا يف هلامعتسا نأب للعو « «طوسبملا» يف هركذ « حصأ نيدلاب رارقإ هنأ وهو :ش

 ركذي نأ ةلأسملا عضو بيترت سايق ناكو : حارشلا ضعب لاقو . ىلوأ هيلع لمحلا ناكف «بلغأ

 عماجلا لئاسم» حرش ةيادبلا نأل لصألا يف هركذ ام ركذي مث ‹ - هللا همحر- يرودقلا هركذ ام

 . ركذلا يف همدقف حيحصتلا وه «لصألا» يف روكذملا نأ الإ ء«يرودقلا»و «ريغصلا

 نأل ؛ هدي يف ةنامأب رارقإ وهف يقودنص يف وأ يس يک يف وأ يتيب يف وا يعم وأ يدنع :لاق ولو) :م

 هدي يف ءيشلا نوكب رارقإلا يأ :ش (كلذو) :م هتمذ يف ال :ش (هدي يف ءيشلا نوكب رارقإ كلذ لك

 . ةثالثلا ةمئألا بهذم نم رهاظ وهو :ش (ةنامألا وهو امهلقأ تبثيف ةنامأو نومضم ىلإ عونتي) :م

 تبثي ملو نيد هنإف . نيدو ةعيدوو نيد مهرد ةئام يلبق هل :لاق اذإ اب ضقونو : لمكألا لاقو

 . ةنامألا وهو « امهلقأ

 امهنيب عمجلاو ةعيدولا بجوي :رخآلاو « نيدلا بجوي : امهدحأ نيظفل ركذ هنأب بيجأو

 ال وهو ىندألا ىلع ىلعألا لمح ةعيدولا ىلع نيدلا لمحو « زوجيال امهلامهإو « نك ريغ

 . سكعلا نيعتف « هنود امل ًاعبات نوكي ال ءيشلا نأل « زوجي
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 ءرارقإ وهف اهكتيضق دق وأ اهب ينلجأ وأ اهدقننا وأ اهنزتا: لاقف فلآ كيلع يل: لجر هل لاق ولو

 يلع كل يتلا فلألا نزنا : لاق هنأكف « ىوعدلا يف روكذملا نع ةيانك يناثلاو لوألا يف ءاهلا نأل

 يف نوكي امنإ ليجاتلاو ءروكذملا ىلإ هفارصنا مدعل ارارقإ نوكي ال ةيانكلا فرح ركذي مل ول ىتح
 ةبهلاو ةقدصلا ىوعد اذكو. انيب ال ءاضقلاك ءاربإلا ىوعدو « بوجولا ولتي ءاضقلاو بجاو قح

 اهكتيضق دق وأ اهب ينلجأ وأ اهدقتنا وأ اهنزتا :لاقف « مهرد فلأ كيلع يل :لجر هل لاق ولو) :م

 : هلوق وهو :ش (لوألا يف ءاهلا نأل) :م : فنصملا لاقو « يرودقلا ظفل هلك اذه :ش (رارقإ وهف

 ركذي مل ول ىتح يلع كل يتلا فلألا نزتا :لاق هنأكف ‹ ىوعدلا يف روكذملا نع ةيانك يناثلاو) :م اهنزتا

 مدعل يأ :ش (روكذملا ىلإ هفارصنا مدل ؟رارقإ نوكي ال) :م ءاهلا وهو هلوق وهو :ش (ةيانكلا فرح
 هلوق يف -هللا امهمحر-دمحأو يعفاشلا لاقو . «نزتا» وأ« دقتنا» هلوق ىلإ ةيانكلا فرح فارصنا

 لثم دجوي مل هنأل « كلام باحصأ ضعب لاق هبو « هريغو ءاهلاب ًارارقإ نوكي ال «دقتنا»و «نزتا»

 . كشلاب ًارارقإ نوكي الف دوححلا يف غلابيو ئزهتسي نميف كلذ

 نبا لاقو . انلوقكًارارقإ نوكي ةيانكلا فرحب ناك اذإ : يعفاشلا باحصأ ضعب نعو

 :لاق وأ « كلذ نم كدعبأ ام اهنزتا وأ نزتا اذإ الإ «نيهجولا يفًارارقإ نوكي : يكلاملا نونحس
 . رارقإب سيلف «كلذ نم كدعبأ ام اهذخأت برض يأ نم

 :م مزال نيد ريغ يف ليجآتلا بلطي ال هنأل :ش (بجاو قح يف نوكي اغنإ ليجأتلاو) :م

 ىوعدو ) :م ءةثالثلا ةمئألا تلاق هبو . همزليف «كتيضق» هلوق يف ينعي :ش (بوجولا ولتي ءاضقلاو)

 . همزلیف ءاضقلاک «ينربآ :  هلوق ينعي :ش (ءاضقلاك ءاربإلا

 :ش (انیب ام) :م رارقإب سیل هنع ينتآربآ : هلوق نآ -هللا همحر- يعفاشلا باحصأ ضعب نعو

 . «(بوجولا ولتي ءاضقلا نإ: هلوق ىلإ هب راشأ
 مل وأ اهذخ وأ اهضبقاف دعقا وأ اهدقتنا وأ اهنزتا لاقف فلأ كيلع يل لاق ول: «طيحملا» يفو

 وأ . مويلا ةرسيم وأ ةأيهم تسيل لاق وأ اهيضقي وأ اهنزتي نم لسسرأ وأ دغ لاق وأ « اذه دعب لحت

 ‹ مدقيوأ يمالغ ءيجي ىتح وأ « يلام ىلع لخدي ىتح وأ ينتممعوأ ىضاقتت ام رثشكأ ام لاق

 . بوجولا ىلع لدت اهلك هذهف

 نوكيال ةيانكلا فرح عم ركذي ملو «كيطعأ فوس وأ رخآ وأ دقتنا وأ نزتا :لاق ولو

 يل :لاق ولامأ ٠ هسفنب لقتست ال معن نأل ءارارقإ ءمعن :لاقف فلأ كيلع يل : لاق ولو .ًارارقإ

 . سرخألا ريغ نم مالكلا ماقم موقت ال ةراشإللا نأل « ًارارقإ نوكي ال معنب هسأرب أاموأف فلأ كيلع

 ي ی س ۴ . ىل تہبهو وأ ىلع هب تقدصت : لاق نأب :ش (ةبهلاو ةقدصلا ىوعد اذكو) :
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 . نيدلا ليوحت هنأل ؛ نالف ىلع اهب كتلحأ :لاق ولاذكو ‹ بوجولا ةقباس يضتقي كيلمتلا نأل

 رقأ هنأل ‹ لاح نيدلا همزل ليجاتلا يف هبذكو نيدلا يف هل رقملا هقدصف لجؤم نيدب رقأ نمو لاق

 فالخب ‹ ةراجإلا ىعداو هدي يف دبعب رقأ اذإ امك راصف « هيف هسفنل اقح ىعداو لاب هسفن ىلع

 ىلع هل رقملا فلحتسيو: لاق .ةلافكلا يف ةلاسملا ترم دقو هيف ةفص هنأل؛ دوسلا مهاردلاب رارقإلا

 . مهارد اهلك همزل مهرد ةئام يلع هل : لاق نإو . ركنملا ىلع نيميلاو « هيلع اًقح ركنم هنأل لجألا

 هبو ‹ لوألا يف سايقلا وهو هيلإ ةئاملا ريسفت يف عجرملا و ‹ دحاو بوث همزل بوثو ةئام : لاق ولو
 ريسفت ال ةفطاعلاو واولاب اهيلع فوطعم مهردلاو ةمهبم ةئاملا نأل ؛- هللا همحر -يعفاشلا لاق

 ‹ اھل

 دعب الإ نوكيال اذهو هنم كيلمتلا ىنعم اذه ينعي :ش (بوجولا ةقباس يضتقي كيلمتلا نأل) :م

 . بوجولا ىلع لدياذكو يأ :ش (اذكو) :م هتمذ يف هيلع لالا بوجو

 . ةمذ ىلإ ةمذ نم :ش (نيدلا ليوح هنأل؛ نالف ىلع اهب كتلحأ: لاق ول) :م

 نيدلا يف هل رقملا هقدصف لجوم نيدب رقأ نمو) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 . يلبنحلا باطخل ا وبأ لاق هبو :ش (الاح نيدلا همزل لجألا يف هبذكو

 :ش (لامب هسفن ىلع رقأ هنأل) :م « لاح نيدلا همزل :-هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا لاقو

 اذإ امك) :ماذه :ش (راصف) :م قدصي الف لاملا يف يأ :ش ( هيف هسفنل اقح ىعداو) :م هل رقملا لاب يأ

 :م قدصت اهنكلو « مهارد يلع نالفل نآ رقأ اذإ ينعي :ش (دوسلا مهاردلاب رارقإلا فالخب) :م

 الإ عبطنت ال مهاردلا نأل « مهاردلا يف ةيلصأ ةفص يأ :ش (هيف ةفص) م داوسلل نأل يأ :ش (هنأل)

 . طرش الب تبثي ال ضراع نيدلا يف لجألاو « شنب

 نايبب نامضلا باب يف يأ :ش ( ةلافكلا يف ةلاسملا ترم دقو) :م «ضراعلا ركنمل لوقلاو

 :ش (ركنملا ىلع نيميلاو هيلع اقح ركنم هنأل ؛ لجألا ىلع هل رقملا فلحتسيو لاق) :م «قرفلا

 . ثیدحل اب

 همزل) :م عفرلاب :ش (مهردو ةئام يلع هل لاق نإو) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 .(هيلإ ةئاملا ريسفت يف عجرملاو « دحاو بوث همزل بوثو ةئام لاق ولو « مهارد اهلك

 يلع هلوق يف ةئاملا ريسفتو مهرد موزل يأ :ش (لوألا يف سايقلا وهو) :م «رقملا ىلإ يأ :ش

 ةياور يف دمحأ لاق هبو :ش (-هللا همحر- يعفاشلا ٌلاق) :م سايقلابو يآ :ش (هبو) :م مهردو ةئام

 هيلع فوطعملا نيب رياغتلل :ش (اهل ريسفت ال ةفطاعلا واولاب اهيلع فوطعم مهردلاو ةمهبم ةئاملا نأل) :م
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 راركت اولقلتسا مهنأ قرفلا وهو ناسحتسالا هجو . يناثلا لصفلا يف امك اهماهبإ ىلع ةئاملا تيقبف

 ةرثك دنع كلذو « هلامعتسا رثكي اميف اذهو ‹ نيددعلا بيقع هركذب اوفتكاو ددع لك يف مهاردلا

 الو لاكي ال امو بايثلا ام. نوزوملاو ليكملاو ريناندلاو مهاردلا يف كلذو هبابسأ ةرثكب بوجولا

 لاق اذإ ام فالخب « انيب امل نابوثو ةئام :لاق اذإ اذكو ةقيقحلا ىلع ىقبف ٠ اهبوجو رثكي الف نزوي

 «فطعلا فرحب ركذت مل باوثألا ذإ اريسفت امهبقعأو نيمهبم نيددع ركذ هنأل باوثأ ةثالثو ةئام

 . ابايث اهلك تناكف ريسفتلا ىلإ ةجاحلا يف امهئاوتسال امهيلإ فرصناف

 . بوثو ةئام يلع : هلوق وهو :ش ( يناثلا لصفلا يف امك اهماهبإ ىلع ةئالا تيقبف) :م

 راركت اولقثتسا) :م ءاملعلا يآ :ش (مهنأ) :م نيلصفلا نيب :ش (قرفلا وهو ناسحتسالا هجو) :م

 مهنأ ىرت الأ :ش (نيددعلا بيقع) :م مهردلا ركذب يآ :ش (هركذب اوفتكاو ددع لك يف مهاردلا

 :ش (اذهو) :م لكلل ًاريسفت كلذ نولعجيو ةرم مهردلا ركذب نوفتكي امهرد نورشعو دحأ نولوقي

 . ءالعلا يخيش هلاق لاقتسالا يأ

 (كلذو هلامعتسا رثكي اميف) :م نايبلل فطعلا نوك يأ : -هللا همحر- يكاكلا لاقو

 .لامعتسالا ةرثك يأ :ش

 يف) :م :هلوق ىنعم وهو « ةمذلا يف تبثي اميف :ش (كلذو هبابسأ ةرثكب بوجولا ةرثك دنع) :م

 «ةلجؤمو ةلاح تالماعملا عيمج يف ةمذلا يف اهتوبثل :ش (نوزوملاو ليكملاو ريناندلاو مهاردلا

 . ركذلا رثك اهبوجو رثك اذإف « اهب ضارقتسالا زوجيو

 . قبس اميف هركذ نع ريخألا ددعلا يف سنجل ا ركذ ىفتكاف «ددع لك يف سنجلا كلذ ربتعيف

 ًانيد ةمذلا يف بايثلا تبثيال اذهو :ش (اهبوجو رثكي الف نزوي الو لاكي ال امو بايثلا امأو) :م

 وهو ‹«لصألا ىلع يأ :ش (ةقيقحلا ىلع يقبف) :م ًالصأ ةمذلا يف ًانيد تبثت ال ةاشلاو املس الإ

 دقو ‹ ةرورضلا دنع الإ ريسفتلل فطعلا ةيحالص مدعل لمجملا ىلع ًافوقوم لمجملا نايب نوكي نأ

 . تمدعنا

 نایب يف عجريف« :ش (نابوثو ةئام :لاق اذإ ) :م نايبلا يف لمجملا ىلإ عجري يأ :ش (اذكو) :م

 . اهبوجو رثكي ال نزوي الو لاكي ال امو بايثلا يأ :ش ( انيب ال ) :م رقملا ىلإ ةئاملا

 اناك امنإو ةثالثو ةئام امو :ش (نيمهبم نيددع ركذ هنأل ؛ باوثأ ةثالثو ةئام:لاق اذإ ام فالخب) :م

 فرحب رك ذت مل باوثألا ذإ« اريسفت امهبقعأو) :م سانجألا نم سنج ىلع امهل ةلالدال هنأل ‹ نيمهبم

 يف امهئاوتسال) :م نيددعلا ىلإ يآ :ش (امهيلإ فرصناف) :م ةرياغملا ىلع لدت ىتح :ش (فطعلا

 ال اهنأل ةئاملل ًازييت حلصي ال عمج باوثألا لاقي ال :ش (ابايث اهلك تناكف ريسفتلا ىلإ ةجاحلا

 . ًادحاو ددعلا راص ةثالثلاب تنرتقا

3 



 يف ارت تبصغ هلوقب لصألا يف هرسفو ةرصوقلاو رمتلا همزل ةرصوق يف رمتب رقأ نمو : لاق

 نودب ققحتي ال فورظم وهو ءيشلا بصغو هل فرظو ءاعو ةرصوقلا نأ ههجوو ‹« ةرصوق

 ارق تبصغ : لاق اذإ ام فالخب « قلاوج لا يف ةطنحلاو ةنيفسلا يف ماعطلا اذكو « هنامزليف فرظلا

 . عوزنملا بصغب ارارقإ نوكيف عازتنالل نم ةملك نأل ؛ ةرصوق نم
 س

 ديدشتلاب :ش (ةرصوق يف رمتب رقأ نمو) :م: -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) م

 الإو ‹ رمتلا اهيف ماد ام كلذب ىمسي اغنإ : ليقو ‹ بصق نم جوسنم رمتلل ءاعو يهو فيفختلاو

 : يور دقو ءًاليخد اهبسحأف ةرصوقلا امأ : (ةرهمحلا) بحاص لاقو

 اعيمج ةرم موي لک اھنم لکأی ةرصوق هل تناك نم حلفأ

 ةرصوقلاو رمتلا همزل) :م ‹«تيبلا اذه ةحص يردأالو : لاق مث
 مالك اذه :ش (

 (طوسبملا» يأ :ش («لصألا يف هرسفو) م -هللا همحر- فنصلا لاقو . -هللا همحر-يرودقلا

 نأ) :م ًاعيمج ةرصوقلاو رمتلا موزل هجو يأ :ش (ههجوو « ةرصوق يفرم تبصغ :هلوقب) :م

 يأ :ش (فورظم وهو ءيشلا بصغو) :م رمتلل يأ :ش (هل فرظو) :م رمتلل يآ :ش (ءاعو ةرصوقلا

او رمتلا مزليف يأ :ش (هنامزليف فرظلا نودب ققحتي ال) :م فرظلا يف هنأ لاحلاو
 . رقملل ةرصوقل

 ةنيفسلا نأل٬ :ش (ةنيفسلا يف ماعطلا) :م تبصغ : لاق اذإ اميف مكحلا اذكو يأ :ش (اذكو) م

 يف ةطنحلا تبصغ : لاق اذإ اميف :ش (قلاوجلا يف ةطنحلاو) :م فورظملا نودب ىتقحتي الف هل فرظ

 ارت تبصغ :لاق اذإ ام فالخب) :م حماست ءايلاب قيلاوجلاو « مضلاب قلوج عمج ميحلا حتفب قلاوجل ا

 (عوزنملا بصغب ًارارقإ نوكيف) :م ءيشلا نم ءيشلا عزنل يآ :ش (عازتنالل نم ةملك نأل ‹ ةرصوق نم

 . ةياور يف -هللا همحر- دمحأ لاق انلوقبو« :ش

 ‹فرظلاب ال فورظملاب رارقإلا نوكي : ةياور يف -هللا مهمحر- دمحأو كلامو يعفاشلا لاق

 ٠ةملكب امهركذ ناك نإف « رخآلل فرظ امهدحأ نيئيشب رقأ نم نأ لئاسملا هذه سنج يف لصألاو

 . فرظلا نود فورظملا مزلي نم ةملكب ناك نإو ‹فورظملاو فرظلا مزليف «يف

 ال هنال ‹ يناثلا همزلي مل «مهرد يف ًامهرد تبصغ : هلوقک كلذك نكي مل نيئيشب رقأ ولو

 . لوألل ًافرظ حلصي

 فاكإلا بصغب ًارارقإ ناك «سرف ىلع ًاجرس وأ ءرامح ىلع اًقاكإ تبصغ : لاق ولو

 . ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو ةصاخ

 يف ًابوث بصغ هنأ رقأ ول : (هطوسبم» يف -هللا همحر- هداز رهاوحخ مالسإلا خيش لاقو
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 يبأ دنع بصغلاب نومضم ريغ لبطصإلا نأل « ةصاخ ةبادلا همزل لبطصإ يف ةبادب رقأ نمو : لاق
 هلثمو امهنمضي - هللا همحر -دمحم لوق سايق ىلعو «- هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح

 لكلا لمشي متاخلا مسا نأل ‹ صفلاو ةقلحلا همزل متاخب هريغل رقأ نمو: لاق. تيبلا يف ماعطلا

 ةلجحب رقأ نمو لكلا ىلع يوطني مسالا نأل « لئامحلاو نفجلاو لصنلا هلف فیسب هل رقآ نمو

 ء اًئرع لكلا ىلع مسالا قالطإل ةوسكلاو ناديعلا هلف

 ل ت س س

 ارقم ناك ةرشع يف باوثأ ةرشع كتبصغ : لاق ول كلذكو « ليدنملاو بوثلاب ًارقم ناك ليدنم

 .امھب

 عماذكواذكو اذك كتبصغ : لاق ولو :«يفاكلا حرش» يف يباجيبسألا مالسإلا خيش لاقو

 . ًاعیمج هامزلاذک هيلع اذک لاقو اذکب اذک لاقو اذک

 . هانركذ ام اههجو ملعي طقف لوألا همزلاذك ىلع اذكو اذك نم اذك : لاق ولو

 :ش (ةصاخ ةبادلا همزل لبطص |! يف ةبادب رقأ نمو) م : -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 رارقإ مالكلا اذه امإ ةبادلاب ًارارقإ رقي ملو همزل لاق اغإو ء-هللا مهمحر- ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو

 . ةصاخ ةياورلا يف فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق ىلع موزللا نأ الإ « ًاعيمج امهب

 نأ ملع دقو « لبطصإلاو ةبادلا يأ :ش (امهتمضي -هللا همحر- دمحم لوق سايق ىلعو -هللا

 يأ :ش (تيبلا يف ماعطلا هلثمو) م -هللا همحر-دمحمل ًافالخ امهدنع ققحتي ال راقعلا بصغ

 . هنامزلي -هللا همحر- دمحم دنعو

 ماعطلا نمض تيب يف ةطنح رك ةئام كتبصغ لاق ولو :«يفاكلا حرش »يف يباجيبسألا لاقو

 ماعطلا نمضيف هنايري ال امهو « تيبلا يف بصخلا ئرب هنأل « - هللا همحر - دمحم دنع تيبلاو

 .ریغ ال

 ؛ صفلاو ةقلحلا همزل متاخب هريغل رقأ نمو ) :م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 (لئامحلاو ) :م هفالخب يأ « هدمغ وه :ش ( نفجلاو ) :م فيسلا ةديدح وهو :ش ( لصتلا هلف فيسب

 يوطني ) :م فيسلا مسا يأ :ش ( مسالا نأل ) :م فيسلا ةقالع يهو ءاحلا رسكب ةلماح عمج :ش

 . فيسلا لك ىلع قلطني يأ :ش ( لكلا ىلع
 عج نونلا عفرب :ش ( ناديعلا هلف ) :م بايثلاب نيزي تیب وهو :ش ( ةلجخب رقأ نمو ) :م

 ملعنالو :ش ( اًقرع لكلا ىلع مسالا قالطإل ةوسكلاو ) :م دود عمج نادیدلاک بشخلا وهو دوع
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 يف بوث يلع لاق ول اذكو « هيف فلي بوثلا نأل «فرظ هنأل اعیمج هامزل ابو تبصغ لاق نإو

 نإو . فرظ ال فرظ هنأل « دحاو همزلی ثیح مهرد يف مهرد :هلوق فالخب « فوظ هنأل بوث

 دمحم لاقو -هللا همحر- فسوي يبأ دنع دحاو بوث الإ همزلي مل باوثآ ةرشع يف بوث :لاق

 ىلع هلمح نكمأف باوثأ ةرشع يف فلي دق بايثلا نم سيفنلا نأل « ًابوث رشع دحأ همزلا

 : ىلاعت هللا لاق ‹ اضيأ طسولاو نييلا يف لمعتسلي «يف» فرح نأ فسوي يبألو «فرظلا

 نأ ىلع ممذلا ةءارب لصألاو « كشلا عقوف يدابع نيب يآ ۲۹٣ ٥هيآلا رجفلا ( يدابع يف یلخداف#

 . ًالمحم لوألا نيعتف فرظلا ىلع هلمح رذعتف «ءاعوب سیلو یعوم بوث لک

 :م ليدنملا نأل يأ :ش ( هنأل اًعيمج هامزل ليدنم يف اًبوث تبصغ :لاق نإو ) :م لئاسملا هذه يف اًقالخ

 . ةرصوقلا يف رمتلاب رارقإلا يف فالخلاك هيف فالخلاو :ش ( هيف فلي بوللا نال ؛ فرظ )

 الو :ش ( فرظ هنأل ) :م اعيمج نيبوثلا همزلي يأ :ش ( بوث يف بوث يلع :لاق ول اذكو ) :م

 يف مهرد نالفل يلع :لاق ول ينعي :ش ( مهرد يف مهرد :هلوق فالخب ) :م ماهبإلا كلذ ققحتي

 ال ) :م باسح برض يآ :ش ( برض هنأل ) :م دحاو مهرد يأ :ش ( دحاو همزلی ثیح ) :م مهرد

 . رم دقو « :ش (فرظ

 لاقو - هللا همحر - فسوي يبآ دنع دحاو بوث الإ همزلي مل باوثأ ةرشع يف بوث :لاق نإو ) :م

 ( فرظلا ىلع هلمح نكمأف باوثأ ةرشع يف فلي دق بايثلا نم سيفنلا نال « ابوث رشع دحأ همزل: دمحم

 دنع لكلا همزل ريرح باوثأ ةرشع يف اسابرك هتبصغ لاق نأب هلصآ ىلع ضوقنم هنإ :ليق :ش
 . ةداع سابركلل ءاعو لعجت ال ريرح باوثأ ةرشع نأ عم -هللا همحر- دمحم

 هللا لاق « اًضيأ طسولاو نيبلا يف لمعتسي يف فرح نأ - هللا همحر - فسوي يبألو ) :م

 نأل :ش ( كشلا عقوف يدابع نيب يأ « :ش ۲١( ةيآلا : رجفلا ) :م € يدابع يف يلخداف :  ىلاعت

 عوقول دحاو بوث الإ همزلي مل «فرظلل تلمعتسا امك «نيب» ىنعم يف تلمعتسا امل يف ةملك

 .لامتحالاو كشلاب بجي ال لاملاو زوجي الف « هيلع داز اميف كشلا

 الإ اهلغش زوجي الف « قوقحلا نع ةيرع ةيرب تقلخ اهنأل :ش ( ممذلا ةءارب لصألاو ) :م

 . مهرد يف امهرد كتبصغ هلوقك راص فرظلل ةرشعلا حلصي مل املف « ةيوق ةجحب

 ام قح يف فورظم يآ :ش ( یعوم ) :م بوث لک نآ عم يآ :ش ( بوث لک نا ىلع ) :م

 هنوك وه :ش ( لوألا نيعتف ) :م كلذك :ش ( فرظلا ىلع هلمح رذعتف «ءاعوب سيلو ) :م هءارو

 ىنعم ىلع لمحلا ثيح نم يآ « ةلمهملا ءاحلا نوكسو ميملا حتفب :ش (ًالمحم) :م نيبلا ىنعمب

 . نيبلا
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 رثكي ال برضلا نأل ةسمخ همزل باسحلاو برضلا ديري ةسمخ يف ةسمخ يلع نالفل : لاق ولو

 : لاق ولو قالطلا يف هانركذ دقو« نورشع و ةسمخ همزلي -هللا همحر- نسحلا لاقو . لام ا

 ىلإ مهرد نم يلع هل: لاق ولو . هلمتحي ظفللا نأل٬ ةرشع همزل عم ةسمخ عم ةسمخ تدرأ

 - هللا همحر -ةفينح يبأ دنع ةعست همزل ةرشع ىلإ مهرد نيب ام : لاق وأ « ةرشع

 ا
 لاق هبو :ش ( ةسمخ همزل باسحلاو برضلا ديري ةسمخ يف ةسمخ يلع نالفل :لاق ولو ) :م

 ءازجألا ريثكت يف برضلا رثأ ينعي :ش ( املا رثكي ال برضلا نأل ) :م : - هللا همحر - يعفاشلا

 .لاملا ةدايز ىف ال رسكلا ةلازإل

 همزلي دايز نب نسحلا لاق يأ :ش ( نورشعو ةسمخ همزلي : - هللا همحر - نسحلا لاقو ) :م

 رفز لاقو « ةياور يف - هللا همحر - كلامو دمحأ لاق هبو « برضلا دارأ نإ نورشعو ةسمخ

 . قالطلا عاقيإ باب يف يأ :ش ( قالطلا يف هانركذ دقو ) :م قلطأ اذإ رشعلا همزلي

 كلذ مهف لب احيرص ةمث «ةيادهلا» بحاص ركذي ملو : - هللا همحر - يزارتألا لاقو

 ٠ نيتنث يف نيتنث قلاط تنأ : هلوق يف - هللا همحر - رفز نيبو اننيب عقاولا فالخلا نم ةراشإلاب
 . ناثنث عقي :اندنعف باسحلاو برضلا دارآ دقو

 عماجلا» يف قالطلا باتك يف احيرص رارقإلا ةلأسم ركذ انإو « ثالثلا عنقي: هدنعو

 .اريغصلا

 ‹«نامهرد همزل مهرد هعم وأ «مهرد عم مهرد يلع هل :لاق ول : «يفاكلا حرش» يف لاق

 هامزل «مهردو مهرد وأ مهردف مهرد : لاق ولو « مهرد هدعب وأ مهرد هلبق : لاق ول كلذكو

 قلاط تنآ : هتأرمال هلوق نيبو اذه نیب قرف «دحاو مهرد همزل مهرد مهرد : لاق ولو

 ال ديكأتلاو ءاشنإ قالطلاو لوأللآدكؤم يناثلا لعجيف رابخإ رارقإلا نأل « ناتنث عقي ثيح «قلاط

 مهرد يلع هل :لاق ولو . رخآ قالط عوقو ىضتقاف لوألا ريغ يناثلا ناكف « ءاشنإلا يف لخدي

 هنأل «مهرد ىلع هل :لاقاذإاذكو « مهرد هضوع ينعي ةيلدبلا ءابلا نأل « مهرد همزل مهردب

 مهرد همزليف بوجولاب يناثلا فصتني الف هل اعوضوم نوكي يناثلاو بوجولاب لوألا فصو

 . مهارد ةثالث همزل نامهرد مث مهرد يلع هل : لاق ولو « دحاو

 :م ةبحاصملل عم نأل :ش ( هلمتحي ظفللا نأل ؛ ةرشع همزل ةسمخ عم ةسمخ تدرأ : لاق ول ) :م

 ىلإ مهرد ) :م نيب ام يلع هل لاق وأ يأ :ش ( نیب ام :لاق وأ ‹ ةرشع ىلإ مهرد نم يلع هل :لاق ولو )

 كلام لوق يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ةعست همزل ةرشع
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 :رفز لاقو.ناتياغلا لخدقتف اهلك ةرشعلا همزلي:الاقو ءةياغلا طقسنو « هدعب امو ءادتبالا همزلیف

 ام هلف طئاحلا اذه ىلإ طئاحلا اذه نيب ام يراد نم :هل لاق ولو « ناتياغلا لخدت الو ةينامث همزلي

 .قالطلا يف لئالدلا ترم دقو ءيش نيطئاحلا نم هل سیلو امهنيب

 يهو :ش ( ةياغلا طقستو هدعب امو ءادتبالا همزليف ) :م هجو يف دمحأو ةياور يف - هللا همحر -

 . ةرشعلا نم ةرشاعلا

 لخدتف اهلك ةرشمعلا همزلي) :م : - هللا همحر - دمحمو فسوي وبأ يأ :ش ( الاقو ) :م

 ةياور يف كلامو لوق يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو « ءاهتنالاو ءادتبالا يأ :ش ( ناتياغلا

 . ةرشع ىلإ مهرد نيب ام هلوق يف ةياور يف كلامو هجو يف دمحأو

 امك ءاهتنالا وأ ءادتبالا يأ :ش ( ناتياغلا لخدت الو ةينامث همزلي - هللا همحر -رفز لاقو ) :م

 نيطئاحلا نم هل سيلو امهنيب ام هلف طئاحلا اذه ىلإ طئاحلا اذه نيب ام يراد نم هل لاقولو) :م انركذ

 ( قالطلا يف لئالدلا عم لئاسملا ترم دقو ) :م ءيش نيطئاحلا نيب ام ةلوقملل يأ هل يآ :ش (ءيش

 ‹« قالطلا باتك يف - هللا همحر - فنصملا هركذ اجب ءافتكا ءيش انه اوملكت ام مهلك حارشلا :ش

 . قيفوتلا هللابو
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 ( لصف )

 رارقإلاف هثروف هوبآ تام وأ ءنالف هل ىصوأ لاق نإف مهرد فلآ يلع ةنالف لمحل: لاق نمو :لاق

 امئاق ناك هنأ ملعي ةدم يف ايح هب تءاج اذإ مث هل كلملا توبثل حلاص ببسب رقأ هنأل « حيحص

 رارقإ هنأل «هتثرو نوب مسقي ىتح ٹروملاو يصوملل لام اف اتيم هب تءاج نإو « همزل رارقإلا تقو

 لاملاف نیح نيدلوب تءاج ولو . لقتني ملو ةدالولا دعب نينجلا ىلإ لقني انإو ء امهل ةقيقحلا يف

 رايخلا لئاسم قحلآ هنأ الإ ةدح ىلع لصفب اهركذ لمحلا لئاسم نايب يف لصف اذه يأ: ش

 .« طوسبملل » اعابتا اهب

 نإق ء مهرد فلآ يلع ةنالف لمحل: لاق نمو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 يآ :ش ( هل كلم لا توبثل حلاص ببسب رقأ هنأل ؛ حيحص رارقإلاف هثروف هوبأ تام وأ نالف هل یصوأ لاق

 « هب رقأ ام بذكب نقيتي ملو هلحم ىلإ اًفاضم هلهأ نم ردص رارقإلا اذه نأل كلذو « لمحلل

 ةيصولا وأ ثاريم اب اًئيش قحتسي نأ لهأ نينجلا نأل « لاصفنالا دعب هب رقأ ول امك اًحيحص ناكف

 . ءيش همزلي الو هرارقإ حصي ال هنإف نينجلل هب لاملا بوجو ميقتسي ال ًاهجو نيب ناك نإو

 مل رارقإلا نإف < ضارقإلا وأ ةراجإلا وأ عيبلاب مهرد فلأ يلع ةنالف نطب يف امل لاق اذإ امك

 ال ةحيحص نالف ديو أطخ وأ ًادمع نالف دي عطق هنأ رقأ ول امك « رهاظ وهو هلحم ىلإ فضي

 . نيقيب بذك هنأل « ءيش رارقإلا اذهب همزلي

 امئاق ناك هنأ ملعي ةدم يف ) :م دلولاب ةنالف تءاج اذإ مث يأ :ش ( اًح هب تءاج اذإ مث ) م

 رارقإلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل تدلو نأب رارقإلا تقو ًادوجوم ناك يأ :ش ( رارقإلا تقو

 ‹ كلذكف ةدتعم يهو نيتنس نم رثكأل هب تءاج نإو < هب رقأ ام لجرلا مزل يآ :ش ( همزل ) :م

 لاملاف اتيم هب تءاج نإو ) :م همزلي مل ةدتعم ريغ يهو رهشأ ةتس نم رثكأل هب تءاج اذإ امأو

 هنأل ) :م ثروملاو يصوملا نم دحاو لك ةثرو نيب يأ :ش ( هتلرو نیب مسقي یتح ثروملاو يصوملل

 ( لقتني ملو ةدالولا دعب نينجا ىلإ لقني امنإو ) :م ثروملاو يصوملل يأ :ش ( امهل ةقيقحلا يف رارقإ

 مدعل هرارقإ لطي -هللا همحر - كلام لاقو - هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش

 امهدحأ ناك نإو « نييشنأ وأ نیركذ اناک نإ يآ :ش ( امهنیب لاماف نییح نیدلوب تءاج ولو ) :م

 . ( نيشنألا ظح لثم ركذلل : ثاريملا يفو « نيفصن امهنيب ةيصولا يفف ىنأ رخآلاو ًاركذ
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 مل رارقإلا مهبأ نإف لاق . اايحتسم ًاببس نيب هنأل « ءيش همزلي مل ينضرقآ وأ ينعاب :رقملا لاق ولو

 ججحلا نم رارقإلا نأل حصي :- هللا همحر -دمحم لاقو « -هللا همحر -فسوي يبأ دنع حصي

 رارقإلا نأ: -هللا همحر- فسوي يبألو ‹ حلاصلا ببسلا يلع لمحل اب نكمأ دقو هلامعأ بجيف

 نيضوافتملا دحأو هل نوذأملا دبعلا رارقإ لمح اذهلو « ةراجتلا ببسب رارقإلا يلإ فرصني قلطم

 هرارقإ حص لجرل ةاش لمح وأ ةيراج لمحب رقآ نمو : لاق . هب حرص اذإ امك ريصي هيلع

 طرشب رقأ نمو : لاق . هيلع لمحف هريغ ةهج نم هب ةيصولا وهو احيحص اهجو هل نأل«همزلو
 رايخلا نأل ‹ طرشلا لطب رايخلا

 :م ينعاب ءيش نمث نم فل يلع ةنالف لمحل :لاق ول ينعي :ش ( ينعاب :رقملا لاق ولو ) :م

 اًببس نيب هنأل ءيش همزلي مل ) :م مهرد فلأ ينضرقأ ةنالف لمح لاق وأ يأ :ش ( ينضرقا وا)

 دحأل ةيالو ال هنأل ًامكح اذكو « رهاظ وهو ةقيقح نينجلا نم ضارقإلا وأ عيبلا ذإ :ش ( ًاليحتسم

 . ءيش همزلي الف ًاوغل همالک راصف « هفرصتک هفرصت ریصي يتح نينجلا ىلع

 وبأ ليقو :ش ( فسوي يبأ دنع حصي مل ) :م هببس نيعي مل نإ :ش ( رارقإلا مهبأ نإف لاق ) :م
 همحر -دمحم لاقو ) :م لوق يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو « هعم - هللا همحر - ةفينح

 نأل ) :م كلام لوق وهو حصألا يف - هللا امهمحر - يعفاشلاو دمحأ لاق هبو :ش ( حصب :-هللا

 هل ىصوأ :لوقي نأب :ش ( حلاصلا ببسلا ىلع لمحلاب نكمأ دقو هلامعإ بجيف « ججحلا نم رارقإلا
 . لقاعملا مالكل احيحصت هثروف هوبأ تاموأ «نالف

 لمحي الو «ةراجتلا ببسب رارقإلا ىلع يأ :ش ( هيلع نيضوافتملا دحأو هل نوذأملا دبعلا رارقإ لمح

 رخآلا كيرشلا ذخاؤي الو هقر لاح يف دبعلا ذخاؤي ال ىتح ةيانجلا شرإو رهملا نيد ىلع امهرارقإ

 . فرعلا ةلالدب ةراجتلا نيدب حرص اذإ امك هب رقملا ريصي يآ :ش ( هب حرص اذإ امك ريصي ) :م

 همزلو هرارقإ حص لجرل ةاش لمح وأ ةيراج لمحب رقأ نمو ) :م :يوردقلا يأ :ش ( لاق ) م

 هل هب ىصوأ نأب :ش ( هريغ ةهج نم هب ةيصولا وهو اًحيحص اهجو ) :م رارقإلا اذهب يأ :ش ( هل نأل
 لاقو . روكذملا هجولاب :ش ( هيلع لمحف ) :م كلذك ناك اذإف « ةاشلا كلامو ةيراجلا كلام

 وهو حصي :لوق يفو ءهنع ينزملا هلقن لوق يف حصي ال قلطأ نإ : - هللا همحر - يعفاشلا

 . رارقإلا دنع هدوجوب نقيت نإ - هللا همحر - كلامو دمحأ لاق هبو حصألا

 ةثالث رايخلاب هنآ ىلع ةكلهتسم وأ ةمئاق هعيدو وأ بصغ وأ ضرق نم نيدب لجرل رقأ نإ: هتروص

 «رابخإلا هب ريغتي ال هنأل رابخإلاب قيلي ال :ش ( رايخلا نأل ) :م طرشلا لطبيو زئاج رارقإلاف مايآ
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 . لطابلا طرشلا اذهب مدعني ملو همزلملا ةغيصلا دوجول لاما همزلو هلمتحي ال رابخإلاو خسفلل

 ائداص ناك نإ ربخلا نأل < :ش ( هلمتحي ال رابخإلاو خسفلل ) :م ةقيقحلا يف رايخلا نأل يأ هنألو

 لاما همزلو ) :م هرایتخاب ریغتی مل اًبذاک ناک نإو « هرایتخا مدعو هرایتخاب ریغتی الف عقاولل هتقباطمب
 نأل :ش ( لطابلا طرشلا اذهب مدعني ملو ) :م «هوحنو يلع :هلوق يهو :ش ( ةمزلملا ةغيصلا دوجول

 . هل ريثأت ال لطابلا

 « هبحاص هقدص اذإ رايخلا تبثي كانه نإف رايخلاب هيف هنأ ىلع عيبم نمث نم نيدب رقآ ول امأ
 رمأ رايخلاو « موزللا عيبلا قلطم نأل ‹ رايخلا تبثي مل هبحاص هبذک نإو « رايخلا لبقي هببس نأل

 . ةجحب الإ تبثي الف ضراع

 وهف هل رقملا هقدص نإف ةريصق وأ ةليوط ةمولعم ةدم رايخلا طرش ىلع ةلافك نم نيدب رقأ ولو
 ام لعجيف « هيف رايخلا طارتشا حصي دقع ةلافكلا نأل « ةدملا رخآ ىلإ هل تباث رايخلاو « لاق امك

 . (طوسبملا» يف اذك « امهتهج يف نياعم اك اقداصت
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 هانعم يف امو ءانثتسالا باب

 نع ةرابع هلمجلا عم ءانثتسالا نأل؛ يقابلا همزلو ءانتسالا حص هرارقإب ًالصتم ىنثتسا نمو : لاق

 ‹ رثكألا وأ لقألا ىنثتسا ءاوسو لاصتالا نم دب ال نكلو « يقابلا

 ( هاتعم يف امو ءانثتسالا باب) :م

 وهو ينثلا نم لاعفتسا : ءانثتسالاو « هانعم يفامو ءانثتسالا مكح نايب يف باب اذه يأ :ش

 هلوق هجارخإ حصي ال ام وهو ‹ لصفنمو يقابلاب ملكتلاو جارخإلا وهو « لصتم وهو «فرصلا
 . طرشلا وهو ًاريغم هنوك يف ءانثتسالا ىنعم يف امو يأ « «هانعم يف امو:

 ءانلتسالا حص هرارقإب ًالصتم ىنثتسا نمو ):م: - هللا همحر - يرودقلا يآ :ش ( لاق ):م

 فالخ هيفو - هللا مهمحر - ةعبرألا ةمئألا بهذم وهو « لاصتالا نم دب ال :ش ( يقابلا همزلو

 . ءاملعلا ضعب

 هللاو» : ةَ هلوقب لدتساو « ريحخأتلا زاوج - امهنع هللا ىضر- سابع نبا نع لقنو

 ء ءانثتسالا هجو ىلع نكي مل اذه نأب :بيجاو .« هللا ءاش نإ ةنس دعب : لاق مث « اًشيرق نوزغأل

 ال: يكلاملا كلملا دبع نعو .( تيسن اذإ كبر ركذاو# : لجو زع هلوق يف هب رمأ امل لاتما وه لب

 حصي لب «فولألا نم نيئلا الو تارشعلا نم داحآلا ءانثتسا حصي ال هنأ هنعو « ءانئتسالا حصي

 . زوجي رثكألاو لقألا ءانختساو « فولألاو نيئلا نم تارشعلاو داح آلا ءانشتسا

 .هلثم - هللا همحر - دمحأ نعو . لقألا نم رثكألا ءانشتسا زوجيال :ءارفلا لاقو

 نبا لاق هبو : « ةيلحلا» يفو هلم - هللا مهمحر - كلامو فسوي يبأ نعو : «يفاكلا»يفو

 نكي مل - هللا همحر - كلام لوق نم هركذام نكلو - هللا همحر - دمحأو يوحنلا هيوتسرد

 . فالخ الب زوجي ال لكلا نم لكلا ءانثتساو « هباحصأ دنع ًاروهشم

 الإ قلاوط يئاسن : لاق نأب ظفللا كلذب نيعم ىنفتسا اذإ اذه هتادايز يف فنصملا ركذو

 اذكو «حص لكلا ىلع ىتأ ىتح «ةمطافو بنيزو ةرمع الإ قلاوط يئاسن : لاق ول امآ «يئاسن

 . نهنم ةدحاو قلطت ملو ءانثتسالا حص «ءالؤه الإ قلاوط يئاسن : لاقول

 ىنعم نأل :ش ( يقابلا نع ةرابع ) :م ردصلا يآ :ش ( ةلمحجملا عم ءانئتسالا نأل ) :م

 يآ :ش ( لاصتالا نم دب ال نكلو ) :م (ةعست يلع : هلوق ىنعما اًمهرد الإ ةرشع يلع : هلوق

 يآ :ش ( رثكألا وأ لقألا ىنثتسا ءاوسو ) :م نآلا هنايب رم دقو حصي ال الإو هلوقب ءانثتسالا لاصتا

 الإ فلآ يلع نالفلو « ةئامعبرأ الإ مهرد فلأ يلع نالفل : هلوق يف امك هنم رثكأو ىقابلا نم لقأ

 « هيلع دز وأ ًالیلق هنم صقنا وأ هفصن ًالیلق الإ لیلا مقو # لجو زع هلوق كلذ ىلع ليلدلاو ةئامتس

 قرف الو « ىنشتسملا ءارو الإ ةرابع لعجي نأ ءانثتسالا ةحص قيرط نأل « ۲-٤( ةيآلا : لمزملا)
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 هدعب لصاحاولو « اينثلا دعب لصاحلاب ملكت هنأل؛ ءانثتسالا لطبو رارقإلا همزل عيمحلا ينثتسا نإف

 زيفق الإ وأًأرانيد الإ مهرد ةئام يلع هل : لاق ولو . قالطلا يف هجولا رم دقو ًاعوجر نوكيف
 امهمحر- فسوي ييأو ةفينح يبأ دنع اذهو « زيفقلا وأ رانيدلا ةميق الإ مهرد ةئام همزل ةطنح

 ال: -هللا امهمحر- دمحم لاقو . ءانثتسالا حصي مل ابوث الإ مهرد ةئام يلع : هل لاق ولو -هللا

 لخدل هالول ام ءانثتسالا نأ :دمحمل . امهيف حصي: -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . امهيف حصي

 نم ًاسنج ادحتا امهنا : هللا همحر -يعفاشللو« سنجلا فالخ يف روصتي ال اذهو ‹ ظفللا تحت

 . ةيلالا ثيح

 . رثكألا وأ لقألا يف ءانثتسالا نيب كلذ يف

 لطبو ) :م هب رقأ ام لك يأ :ش ( رارقإلا ) :م رقما مزل يأ :ش ( همزل عيمجلا ىنثتسا نإف ) :م

 لصاح الو ) :م ىنثتسملا يأ :ش ( اينثلا دعب لصاحلاب ملكت ) :م ءانثتسإلا يآ :ش ( هنآل ‹ ءانشتسالا

 :م حصي ال رارقإلا نع عوجرلاو :ش ( اعوجر نوكيف ) :م ردقملا نع لكلا ءانثتسا دعب يأ :ش (هدعب

 . ءانثتسالا لصف يف قالطلا باتك يف كلذ هجو رم دق يأ :ش ( قالطلا يف هجولا رم دقو)

 وأ رانيدلا ةميق الإ مهرد ةئام همزل ةطنح زيفق الإ وأ ًارانيد الإ مهرد ةئام يلع هل :لاق ولو ) :م

 هل :لاق ولو . - هللا امهمحر - فسوي یبأو ةفينح يبأ دنع ) :م مكحلا اذه يأ :ش (اذهو ‹ زيفقلا

 نم ردقلا ءانثتسا هنألف لوألا هجولا ةحص امأ :ش ( ءانئتسالا حصي مل ابوث الإ مهرد ةئام يلع

 هجولا زاوج مدعامأو « هب رقأ اب ىنشتسملا ةميق ردق حرطيو « اًتاسحتسا حيحص وهو «ردقملا

 . ءانثتسالا حصي الف ردقملا ريغ ءانثتسا نم دب الف يناثلا

 -هللا همحر - رفز لاق هبو « سايقلا وهو :ش ( امهیف حصي ال :-هللا همحر- دمحم لاقو ) :م

 :م -هللا همحر - كلام لاق هبو :ش (امهيف حصي : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م دمحأو

 وهو ظفللا يف فرصت ءانشتسالا نإ ينعي :ش ( ظفللا تحت لخدل هالول ام ءانفتسالا نأ : دمحمل)

 اذهو ) :م ردصلا تحت ًالخاد ناكل ءانثتسالا الول هنآ ىنعم ىلع مالكلا ردص هلوانت ام ضعب جارخإ

 . سنجلا فالحخ يف ققحتي ال اذهو : خسنلا ضعب يفو :ش ( سنجلا فالخ يف روصتب ال

 :ش ( اًسنج ادحتا ) :م هنم ىنشتسملاو ىنثتسملا نأ يأ :ش ( امهنأ :- هللا همحر- يعفاشللو ) :م
 نم دوجوم وهو سنجل ا داحتا طارتشا نأ هلصاح :ش ( ةيلاملا ثيح نم ) :م سنجلا ثيح نم يآ

 فنصملا مالكو لمكألا لاقو . يظفللا فرصتلا وهو ىضتقملا قيقحت دعب عناملا ىفتناف ةيلاملا ثيح

 قحلا وهو ءاًصضيأ يعفاشلا دنع طرش هنم ىنثتسملاو ىلشتسملا نيب ةسناجملا نآ ىلإ ريشي ىرت امك

 نم سيلو روصلا ضراعي ءانشتسالا نأ ىلع هانب « طرشب تسيل اهنأ ىلع همالك نوحراشلا ررقو .

 لوقن نحنو « ةضراعملا قيرطب لوخدلا دعب جارخإلاب لوقي هنأل « حيحصب سيلو ةسناجملا هطرش
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 نوزوملاو ليكملاو ‹ رهاظ رانيدلا يف اذهو . ةينمثلا ثيح نم ةنباث لوألا يف ةسناجملا نأ امهلو

 نوكي امو ةضواعملا دقع قلطب بجي ال اذهلو الصأ نمثب سيلف بوثلا ام ‹ نامثأ اهفاصوأ

 “اردقم حلصي ال اتم نوکی ال امو« مهاردلا نم ینٹتسم هردقب راصف ‹ مهاردلل اردقم حلصانمث

 ًالصتم هللا ءاش نإ :لاقو «قحب رقأ نمو : لاق . حصي الف الوهجم مهاردلا نم ىنثتسملا يقبف
 ‹ قيلعت وأ لاطبإ امإ ‹ هللا ةئيشمب ءانثتسالا نأل رارقإلا همزلي ال هرارقإب

 ا
 لوخدلا لجأل ةسناجملا تابثإ ىلإ جارخإ وهف «ىنشتسملا لوانتي مل ردصلا نأ نايبل ءانفتسالا نأب

 . انه

 ( لوألا يف ةسناجلا نأ ) :م -هللا امهمحر- فسوي ىبأو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 نم ةتباث ) :م ١ ةطنح زيفق الإ وأًارانيد الإ مهرد ةئام يلع» هلوق وهو لوألا هجولا يف يأ :ش

 امهفاصوأ نوزوملاو ليكملاو ‹ رهاظ رانيدلا يف اذهو ) :ماتمث ةمذلا يف تبت اهنأل :ش ( ةينمشلا ثيح

 نيع ولو . اهب ضارقتسالا زاجو ء ًالجؤمو ًالاح ةمذلا يف تبثت تفصو اذإ امهنإف :ش ( نامثأ

 ءيدرلاو ديجلا يوتسي اذهو « رانيدلا مكح امهمكح راص انيعي ملو فصو ولو « امهنايعأب قلعتي

 . ىنعم دحاو سنجك ةمذلا يف توبثلا مكح يف ناكف « امهيف

 ملسلا نع هب زرتحا :ش ( ةضواعملا دقع قلطمب بجي ال اذهلو « ًالصأ نمشب سيلف بوثلا امآ ) :م

 ) :م لعافلا ةغيص ىلع لادلا رسكب :ش ( اردقم حلص اتم نوكي امو ) :م ملسلا يف بجي هنإف

 :م ىنثتسملا ةميق ردق الإ فلآ يلع هل :هريدقت نوكيف :ش ( مهاردلا نم ىنثتسم هردقب راصف مهرادلل

 :ش ( الوهجم مهاردلا نم ىنثتسملا يقبف ) :م ةسناجملا مدعل :ش ( اردقم حلصي ال اًتمث نوكي ال امو )

 . نايبلا ىلع ربتعتف ءانثتسالا يأ :ش ( حصي الف ) :م هنم ىنشتسملا ةلاهج بجوت ىنثتسملا ةلاهجف

 ةميق تناك نإو « رقملا ىلع ىنثتسملا ةميق ردق حرطي ءانفتسالا حص اذإو : «ةريخذلا» يفو

 اقلاخم هب رقملا ةلاهج مزلت ىنثتسملا ةلاهج نأ ركذ ام مث ءيش همزلي ال هب رقأ ام ضرتفت ىنشتسملا

 . «ىقتنملا» ىلإ الاحم «ةريخذلا» يف ركذ ال

 نوسمخو دحأ هيلعف ًاليلق الإ مهرد ةئام يلع نالفل : لاق ول -هللا همحر- : ةفينح وبأ لاق

 يبأ نعو . لقألا ءانشتسا ءيشلا نأل « «ءايشألا» هلوق وحن اهرئاظن يفاذكو «اًمهرد

 . فصنلا نم رثكأ هيلعف ؛ اًضعب الإ ةرشع يلع : لاق ول -هللا همحر-فسوي

 ال هرارقإب ًالصتم هللا ءاش نإ :لاقو قحب رق نمو ) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يبآ دنع :ش (قيلعت وأ ) :م دمحم دنع :ش ( لاطبإ امأإ» ىلاعت هللا ةعيشمب ءانثتسالا نأل رارقإلا همزلي

 ؛ىرخصلا ىواتفلا» نع قالطلا باتك يف لاق اميف هنايب : لاق مث « يزارتألا هلاق «فسوي

 نإ : هتأرمال لاق ول ىتح فسوي يبأ دنع نيي وهف ىلاعت هللا ءاش نإ قلاط تنآ : لاق اذإ ةمسقلاو
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 وأ ‹ طرشلاب قيلعتلا لمتحي ال رارقإلا نال امإ « كلذكف يناثلا ناك نإ ٠ لطبأ دقف لوألا ناك نإف

 تم اذإ مهرد ةئام يلع نالفل :لاق اذإ ام فالخب « قالطلا يف انركذ امك هيلع فقوي ال طرش هنأل

 هبذك ول ىتح ًاقيلعت ال اليجأت نوكيف ةدملا نايب ىنعم يف هنأل ؛ سانلا رطفأ اذإ وأ سأر ءاج اذإ وأ

 . الاح لالا نوكي لجألا يف هل رقما

 دمحم دنعو « ثنحي ىلاعت هللا ءاش نإ قلاط تنآ : اهل لاق مث « قلاط تنأف كقالطب تفلح

 ..هدنع هب ٹنحی ال یتح اًنیي نوکیال : -هللا همحر-

 يبأ بهذم وه امك «لاطبإ ىلاعت هللا ةئيشمب ءانتسالا هريغو : لمكألا لاق : تلق نإف
 هلاق ال فلاخم اذهو « -هللا همحر- دمحم بهذم وهامك قيلعت وأ -هللا همحر- فسوي

 . يزارتألا

 « قيلعت : فسوي وبأ لاقو « لاطبإ :دمحم لاق : لاق ال يكاكلا نأل « ةفلاخم ال : تلق
 ةثيشملا مدق اذإ اميف رهظت فالخلا ةرمثو : لمكألا لاق مث سكعلا ىلع فالتخالا: ليقو : لاق

 . لاطبإ هنأل قالطلا عقي ال -هللا همحر- فسوي يبأ دنع قلاط تنأ ىلاعت هللا ءاش نإ :لاقف
 قالطلا يقبو قلعتي مل ءازجلا فرح ركذي ملو طرشلا مدق اذإف « قيلعت هنأل عقي ال دمحم دنعو

 . رارقإلا همزلي مل ناك امفيكو « عقيف طرش ريغ نم

 :م قيلعتلا وهو :ش ( يناشلا ناك نإو ‹ لطبأ دقف ) :م لاطبإلا وهو :ش ( لوألا ناك نإف ) :م

 ‹«قبس اب رابخإ رارقإلا نأل :ش ( طرشلاب قيلعتلا لمتحي ال رارقإلا نأل امأ ) :م لطب يأ :ش (كلذكف)

 ال طرش) :م قيلعتلا نأل وأ :ش ( هنأل وأ ) :م ةافانم امهنيبو لبقتسملا ىلإ ةبسنلاب نوكي اغإ قيلعتلاو

 يف انركذ امك) :م لاطبإلا ةلزنمب ريصيف « لصألا نم امادعإ نوكي هلثمب قيلعتلاو :ش ( هيلع فقوي
 سار ءاج اذإ وأ تم اذإ مهرد ةئام يلع نالفل :لاق اذإ ام فالخب ) :م ءانثتسالا لصف يآ :ش ( قالطلا
 نوربتعي سانلا نأل « فرعلا ثيح نم كلذو :ش ( ةدملا نايب ىنعم يف هنأل ؛ سانلا رطفأ اذإ وأ رهشلا

 رهشلا سأر ىجمو توملاب الاح ريصي لجؤملا نيدلا نأل ٠ بسحف لجألا لحم ءايشألا هذه ركذب
 رارقإلا همزليف :ش ( اًقيلعت ال ًاليجأت نوكيف) :م فرعلل ةقيقحلا تكرتف سانلا لاجأ نم اذه عمو <

 لاملا بجي -هللا همحر- يعفاشلا دنعو :ش ( لاح لاملا نوكي لجألا يف هل رقملا هبذك ول ىتح ) :م

 . ًالجۇم

 اذهف تئش نالف لاقف نالف ءاش نإ مهرد فلآ يلع نالفل : لاق ول :(يفاكلا حرش» يفو

 وأ رطمب قلع رارقإ لكل كلذكو « قيلعتلا مكح ال طرشلا مكح موزللاو قلع هنأل « لطاب رارقإلا
 ىضق نإ وأ ٠ حيرلا تبه نإ» وأ « «ءامسلا ترطم نإ»و ؛رادلا تلخد نإ» هلوق وحن طرش
 ناك نإ» وأ ألام تبصأ نإ» وأ « «بحأ نإ» وأ « «هيضر نإ »وأ« هدارأ نإ» وأ  «هللا
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 رارقإلا اذه يف لخاد ءانبلا نأل « ءانبلاو رادلا هل رقمللف هسفنل اهءانب ىنثتساو رادب رقأ نمو :لاق

 ءانبلا ريظن ناتسبلا يف ةلخنلاو متاخلا يف صفلاو ظولفملا يف فرصت ءاننتسالاو « اظفل ال ىنعم

 هيف لخاد هنأل اهنم ًاتيب الإ وأ اهثلث الإ :لاق اذإ ام فالخب « اظفل ال اعبت هيف لخدي هنأل « رادلا يف

 ةعقبلا نع ةرابع ةصرعلا نأل ء لاق امك وهف نالفل ةصرعلاو يل رادلا هذه ءانب: لاق ولو . اظفل

 ةصرعلا ناكم :لاق اذإ ام فالخب« نالفل ءانبلا نود ضرالا هله ضايب: لاق هنأكف « ءانبلا نود

 اضرا

 نكي الو ءلاحلل ارارقإ نوكي الف ؛ طرشلاب رارقإلا قيلعت هنأل ء «اًمح كلذ ناك نإ» وأ«كلذك

 ء ةلاحلا كلت يف دوجومب سيل هنأل طرشلا دوجو دنع اًرارقإ هلعج نكي الو « لاحلل ارارقإ هلعج

 . قاتعلاو قالطلا قيلعت فالخب

 نالفل رادلا هذه : لاق نأ :ش ( رادب رقأ نمو ):م: -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 (اظفل ال ىنعم رارقإلا اذه يف لخاد ءانبلا نأل « ءانبلاو رادلا هل رقمللف هسفنل اهءانب ىنتساو) م

 ال اعبت لخدي فصولاو « هيف فصو « ءانبلا نأل « ادوصقم ءانبلا لوانتي ال رادلا مسا ينعي :ش

 هلوانتي ال اميف ىنشتسملا ءارو امع ةرابع ظوفلملا لعجي :ش ( ظوفلملا يف فرصت ءانلتسالاو ) :م ادصق

 . ءانتسالا لمع هيف ققحتي الو رادلا مسا

 يف تلحخد ةطنحلا نإف ‹ ةطنح زيفق الإ مهرد فلأ يلع نالفل : لاق اذإ اب لكشي : تلق نف

 . هؤانشتسا حص یتح اًظفل ال ینعم رادلا

 ىنعملا ةهج نم ظفللا ثيح نم اهلوانتف « ىنعملا ثيح نم ةطنحلا لوانتت مهاردلا : تلق

 اركذ رادلا ركذ نوكي ىتح ءانبلاو ةصرعلا مساب تسيل اهنإف رادلا كلذك الو « ءانفتسالا حصيف

 الف ادصق ال اًعبت لخدي فصولاو ةفص ءانبلاو « ةصرعلا مسا رادلا لب « لوانتلا قيرطب ءانبلل

 . اقرتفاف فصولا ءانثتسا حصي

 ءانشتسا حصي ال امك ينعي :ش ( رادلا يف ءانبلا ريظن ناتسبلا يف ةلخنلاو متاخلا يف صفلاو ) :م

 ال اعبت ) :م ردصلا تحت لخدي يأ :ش ( هيف لخدي هنأل ) :م ةقلحلاو صفلا ءانثتسا حصي ال < ءانبلا

 :ش ( اهنم اتيب الإ وأ ) :م اهٹلث الإ نالفل رادلا هذه : لاق نأب :ش ( اهثلث الإ :لاق اذإ ام فالخب « اظفل

 :م تيبلاو ثلعلا نم دحاو لك نأل يأ :ش ( هنأل ) :م اهنم اًتيب الإ نالفل رادلا هذه : لاق وأ يأ

 . نمثلا نم هتصح طقس رادلا عيب يف تيبلا قحتسا ول ىتح « ادوصقمو :ش ( اًظفل هيف لخاد)

 رقملل ءانبلا نوكي ينعي :ش ( لاق امك وهف نالفل ةصرعلاو يل رادلا هذه ءانب : لاق ولو ) :م

 نالفل ضرألا هذه ضايب : لاق هنأكف ء ءانبلا نود ةعقبلا نع ةرابع ةصرغلا نأل ) :م « نالفل ةصرعلاو

 ءانب : لاق ينعي :ش ( ًضرأ ةصرعلا ناكم :لاق اذإ ام فالخب ) :م اهعبتي ال ءانبلاو :ش ( ءاتبلا نود
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 يلع هل :لاق ولو . رادلاب رارقإلاك ءانبلاب رارقإ ضرألاب رارقإلا نأل هل رقملل ءانبلا نوكي ثيح
 ملسف تئش نإ :هل رقملل ليق هنيعب دبع ركذ نإف٬ هضبقأ ملو هنم هتيرتشا دبع نمل نم مهرد فلآ

 هقدصي نأ وهو ءاذه :اهدحأ : هوجو ىلعاذه : لاق ٠ كل ءيش الف الإو فلألا ذخو دبعلا

 هل رقملا لوقي نأ : يناثلاو .ةنياعم تباثلاك امهقداصتب تباثلا نأل « انركذ ام هباوجو « دبعلا ملسيو

 دنع هب هرارقإل رقملا ىلع مزاللا لالا هيفو ءاذه ريغ ادبع كتعب امنإو « هكتعب ام كدبع دبعلا:

 .دوصقملا لوصح دعب ببسلا فالتخاب يلابي الف ملس دقو « هل دبعلا ةمالس

 ةثالثلا ة.ئألل اًفالخ ضرألا عم :ش ( هل رقملل ءانبلا نوكي ثيح ) :م نالفل ضرألاو يل رادلا هذه

 ضرألا نوكت ثيح :ش ( رادلاب رارقإلاك ءانبلاب رارقإ ضرألاب رارقإلا نأل ) :م ء-هللا مهمحر-

 رارقإ ضرألاب رارقإلا نأ امك « رارقإلا ىف لخاد ءانبلا نأل « ءانبلا ىنشتسا نإو رقملل ءانبلاو

 . عبتلاب رارقإ لصألاب رارقإلا نأل ءءانبلاب

 ليق هنیعب ادبع رکذ ناف ‹ هضبقأ ملو هنم هتیرتشا دبع نم نم مهرد فلا يلع هل :لاق ولو ) :م

 همحر-يرودقلا ظفل انه ىلإ :ش ( كل ءيش الف الإو ٠ فلألا ذخو دبعلا ملسف تئش نإ :هل رقملل

 . هللا

 : اهدحأ : هوجو ىلع ) :م روكذملا يأ :ش ( اذه ) :م -هللا همحر- فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 . يرودقلا هركذ يذلا ىأ :ش (اذه

 . رقملا هل رقملا قدصي يأ :ش ( هقدصي نأ وهو ) :م

 رقملل لاقي نأ وهو :ش ( انركذ ام ) :م هجولا اذه باوج يأ :ش (هباوجو « دبعلا ملسيو ) :م

 (ةنياعم تباثلاك امهقداصتب تباثلا نأل ) :م «كل ءيش الف الإو فلألا ذخو دبعلا ملسف تئش نإ: هل

 . انهاهاذك « مهرد فلأ هيلع ناك هدي يف دبعلا اذه هنم ىرتشا هنآ انملع ولف :ش

 . يناثلا هجولا يأ :ش ( يناثلاو ) :م

 رقملا ىلع مزاللا لاملا هيفو اذه ريغ ادبع كتعب امنإو هكتعب ام كدبع دبعلا : هل رقملا لوقي نأ ) :م

 ول امك :ش ( دوصقملا لوصح دعب ببسلا فالتخاب يلابي الف ملس دقو هل دبعلا ةمالس دنع هب هرارقل

 . هل رقملا وأ رقملا دي يف دبعلا نوكي نأ نيب اذه يف توافت الو « ينم تضرقتسا لب ال : لاقو

 بذاكتلا ربتعيالو ءاهنايعأب ال اهماكحأب ةبولطم بابسألا نأل : يكاكلا لاقو
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 الإ لامل اب رقأ ام هنأل ؛ءيش رقملا مزلي ال نأ همكحو « كتعب ام يدبع دبعلا لوقي نأ : ثلاثلاو

 يعدي رقملا نأل ؛ نافلاحتي هريغ كتعب اغنإ :كلذ عم لاق ولو.هنود همزلي الف « دبعلا نع اًصضوع

 افلاحت اذإف ‹ ركني رخآلاو « هريغ عيبب فلألا هيلع يعدي هل رقملاو « ركني رخآلاو « هنيع نم ميلست
 يف قدصي الو فلألا همزل هنيعي ملو دبع نمث نم :لاق نإو.هنيعب ًادبع ركذ اذإ اذهو . لالا لطب

 ىلإ اًعوجر لالا بوجوب رقأ هنإف «عوجر هنأل ‹ لصف مأ لصو ةفينح يبأ دنع تضبق ام :هلوق
 وأ تناك ةنراقم ةلاهحجملا نأل؛ ًالصأ بوجولا يفاني نيعملا ريغ يف ضبقلا هراكنإو «يلع» ةملك

 دقن بوجوب عىنتميف «عيبملا كاله بجوت هلاثمأب طالتخالا دنع هايسن مث ًادبع ىرتشا ناب ةئراط

 . الوصوم ناك نإو حصي الف اعوجر ناك كلذك ناك اذإو« نمشلا

 . لالا لصأ بوجو ىلع اهقافتا دعب ببسلا يف

 رقم ا مزلي ال نأ :همكحو ‹ كتعب ام دبع دبعلا :لوقی نأ ) :م : ثلاثلا هجولا يآ :ش ( ثلاثلاو ) :م

 رقملل ملسي ال دبعلا هل ملسي مل اذإف :ش ( هنود همزلي الف دبعلا نع اًضوع الإ لاملاب رقآ ام هنأل « ءيش
 ذخأي رقملا دي يف ناك اذإ هنأل « هلرقملا دي ىف دبعلا نوك نيب تورافت ال اًضيأ اذه یفو « هلدب هل

 ۰ ٠ ٠ .دبعلا

 كتعب امنإ ) :م هكتعب ام: هب رقملا دبعلا راكنإ عم هل رقما لاق ولو يأ :ش ( كلذ عم لاق ولو ) :م

 ‹ هنيع نم ميلست يعدي رقم ا نأل ) :م : هلوقب هيلإ راشأ «ركنمو عدم دحاو لك نأل :ش ( نافلاحتي هريغ

 لطب ينعي :ش ( لاملا لطب افلاحت اذإف ركني رخآلاو ‹ هريغ عيبب فلألا هيلع يعدي هل رقملاو « ركني رخألاو

 نإو هنيعب ادبع ركذ اذإ ) :م روكذملا اذه يأ :ش ( اذهو ) :م «هدي يف وه نمل ملاس دبعلاو رقملا نم لاملا

 ‹ لصف مأ لصو ةفينح يبآ دنع «تضبق ام :هلوق يف قدصي الو فلألا همزل هنيعي ملو دبع نمل نم لاق

 بوجولا يفاني نيعملا ريغ يف ضبقلا هراكنإو يلع ةملك ىلإ اعوجر لام لا بوجوب رقأ هنإف ‹ عوجر هنأل

 دبع نم ام نأل « هيلإ لصوتلل قيرط ال ذإ كلهتسملا مكح يف وهف هنيعب نوكي ال ام نأل :ش (ًالصأ
 ‹ هيلع دوقعملا راضحإ دعب الإ بجي ال نمثلا ميلستو « اذه ريغ عيبملا لوقي يرتشملاو الإ هرضحي

 رارقإلا نوكيف اًصضوبقم نوكي نأ الإ « بجاو ريغ كلهتسملا نمثو كلهتسملا مكح يف هنإ انفرعف
 .رارقإلا دعب ًاعوجر هضبقأ مل هلوق نوكي ضبقلاب رقأ اذإو . هضبقب رارقإ هنمث بوجوب

 طالتخالا دنع هايسن مث ادبع ىرتشا نأب « ةئراط وأ تناك ةنراقم ةلاهجلا نأل ) :م

 ناك نإو حصي الف اًعوجر ناك كلذك ناك اذإو ‹ نمثلا دقن بوجو معنتميف « عيبملا كاله بجوت هلاثمأب

 الف ًاعوجر كلذو هطوقس بجوي رخآو « نمثلا بجوي ارارقإ همالك لوأ نأ : هنايب :ش ( الوصوم

 . ًالوصوم ناک نإو حصي

 يف امك :ش ( ءيش همزلي ملو قدص لصو نإ :-هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبآ لاقو ) :م
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 مل لصف نإو ۰ ءيش همزلي ملو قدص لصو نإ :- هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ لاقو
 .رقملا لوق لوقلاف اًعاتم هعاب هنأ رقأ نإو ‹« دبع نمث نم كلذ نوكي نأ هل رقملا ركنأ اذإ هقدصي

 ال هبو ببسلا يف بلاطلا هقفاو نإف « عيبلا وهو اًببس نيبو هيلع لالا بوجوب رقأ هنأ كلذ هجوو

 رقملا نم اذه ناك ببسلا يف هبذك نإو هلوق لوقلا نوكيف هركني رقملاو ضبقلاب الإ بوجولا دكأتي

 ضبقلا مدع رابتعإ ىلع هءافتنإ لمتحي هرخآو اًقملطم بوجولل همالك ردص نأل ؛اريغم اًنايب
 هلوق لوقلاف هضبقأ مل ينأ الإ اًنيع هنم تعتبا : لاق ولو . الوصفم ال الوصوم حصي ريغمل او

 ول اذكو: لاق . نمثلا بوجوب رارقإلا فالخب «ضبقلا عيبلا ةرورض نم سيل هنأل؛ عامجإلاب
 وأ رمخ نمث نم مهرد فلا يلع نالفل :لاق اذإ ةلاسملا ىنعمو « ريزنخ وأ رمخ نمل نم :لاق

 مآ لصو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هريسفت لبقي ملو فلألا همزل ريزنخ

 . دبع نمث نم كلذ نوكي نآ هل « رقملا ركنأ اذإ هقدصي مل لصف نإو ) :م ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو « نتملا

 نوك هجو يآ :ش ( كلذ هجوو . رقملا لوق لوقلاف اعاتم هعاب ) :م هل رقملا نأ يآ :ش ( هنآ رق نإو

 مهرد فلآ يلع نالفل : هلوق نأ ينعي :ش ( اًببس نويو هيلع لالا بوجوب رقأ هنأ ) :م رقملل لوقلا

 نإف « عيبلا وهو) :م بوجولا ببسل نايب هتيرتشا عاتم نمث نم هلوقو « هيلع لالا بوجوب رارقإ
 ‹«رظنو .-هللا همحر- [هيفو]: لمكألا لاق :ش ( ببسلا يف ) :م هل رقملا وهو :ش ( بلاطلا هقفاو

 دكأتيال هبو ) :م هلوقو « هباوج نم دب الف ‹طرش «ببسلا يف بلاطلا هقفاو نإف »: هلوق نأل

 يآ «يرتشملا ىلع نمشلا بوجو دكأتي ال عيبلاك يأ « كلذل حلصي ال :ش ( ضبقلاب الإ بوجولا
 يذلا يعدملاو ‹ نمثلا طقسيف عيبملا كلهي ىسع هنأل « لزلزتم عيبملا ضبق لبق هيلع نمثلا بوجو
 . ركنملل يأ :ش ( هلوق لوقلا نوكيف « هركني رقملاو ) :م «نمثلا ضبق يعدي هل رقما وه

 نال :ش (اًقلطم بوجولل همالك ردص نأل ؛ ريغم اًنايب رقما نم اذه ناك ببسلا يف هبذك نإو ) :م

 يأ :ش ( هرخآو) :م «يلع» ةملك ىلإ اعوجر لاحلا يف لاملاب اًبلاطم نوكي نأ مالكلا لوأ ىضتقم

 حصي ريغملاو ضبقلا مدع رابتعا ىلع ) :م «بوجولا ءافتنا يأ :ش ( هءافتنا لمتحي ) :م مالكلا رخآو

 . ءانئتسالاك :ش ( الوصفم ال الوصوم

 :ش ( عامجإلاب هلوق لوقلاف هضبقأ مل ينأ الإ ) :م اعيبم يأ :ش ( اًيع هنم تعتبا :لاق ولو ) :م

 ال رايخلا طرشب ءارشلا نإف :ش ( ضبقلا عيبلا ةرورض نم سيل هنأل ) :م ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو

 . ضبقلا هترورض نم نإف :ش ( نمشلا بوجوب رارقإلا فالخب ) :م لاحلا يف هيلع نمشلا بجوي

 :ش ( ريزنخ وأ رمخ نمث نم : لاق ولاذكو ) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يلع نالفل : لاق اذإ ) :م يرودقلا اهركذ يتلا ةلأسملا يأ :ش ( ةلاسملا ىنعمو ) :م : فنصملا لاقو
 مأ لصو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع هريسفت لبقي ملو فلألا همزل ريزنخ وأ رمخ نمث نم مهرد فلأ
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 اذإ :الاقو .بوجولل همالک لوأو « ًابجاو نوکی ال ریزنخلاو رمخلا نمل نأل « عوجر هنأل « لصف

 نإ: هرخآ يف لاق اذإ امك راصو باجبیإلا هب دار ام هنآ هملک رخآب نیب هنأل « ءيش همزلی ال لصو

 :لاق وأ ‹ عاتم نمث نم مهرد فلآ يلع هل :لاق ولو . لاطبإ اذهو « قيلعت كاذ انلق . هللا ءاش

 فويز يه :لاق مث مهرد فلأ ينضرقأ

 وهو :ش ( بوجولل همالك لوأو «اًبجاو نوكي ال ريزنخلاو رمخلا نمث نأل « عوجر هنأل « لصف

 حصألا يف -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو « قدصي الف رارقإلا نع اًعوجر نوكيف ٠يلع» : هلوق

 . يباجيبسألا هركذ اغإو « فالخلا «هرصتخم» يف يرودقلا ركذي ملو -هللا همحر- دمحأو

 :ش ( ءيش همزلي ال لصو اذإ ) :م : -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ يآ :ش ( الاقو ) :م

 نال يأ :ش ( هنال ) :م ينزملا هراتخاو «قاحسإو لوق يف -هللا همحر- يعفاشلاو كلام لاق هبو

 نأل ء امهلصأ ىلع ارم ام : يباجيبسألا لاقو :ش ( باجبإلا هب دارأ ام هنأ همالك رخآب نيب ) :م رقلا

 مهلوق يف ءيش همزلي ال كلذ يف قدص اذإ امأ « بلاطلا هبذك اذإ اميف اذه نكلو « ريغم نايب اذه

 ةتيم وأ رمخ نمث نم : لاق اذإ اهيف مكحلا اذكو « ةنياعم تباثلاك امهقداصتي تباثلا نأل « اًعيمج

 . مدوأ

 امهو ريزنخ وأ رمخ نمث نم مهرد فل يلع نالفل : لاق ول ماشه ةياور : «سانجألا» يفو

 عم هللا همحر- ةفينح يبأ لوق يف بوطملل مزال لالا نمث نم وه لب :بلاطلا لاقو . ناملسم

 مهرد يلع لاق ول هنأ ىرت الأ «هيلع ءيش الو هنييي عم بولطملا لوق لوقلا : لاقو « بلاطلا نيي

 “فسوي يبآ رداون يف ركذ نم :۲سانجألا» يف لاق مث « ًالطاب ناك رمخ لطر وأ ةتيم نمث

 يبآ لوق يف همزل لطاب وأ مارح مهرد فلأ يلع نالفل : لاق ول : عامس نبا ةياور - هللا همحر-

 . هللا همحر- ةفينح

 هدنع مارحلا نأل ‹ فلألا همزل ابر وأ مارح مهرد فلآ يلع هل :لاق ول :ةريخذلا» يفو

روز فلآ يلع هل :لاق ولو . هريغ دنع ابرب سيل هدنع ابرلا لعلو « هريغ دنع ًالالح نوكي هلعل
 ا

 . فلألا هيلعف هبذك نإو « هيلع ءيش الف نالف هقدص نإ لطابو

 أإ ينعي :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ : هرخآ يف لاق اذإ امك ) :م اذه مكح يأ :ش ( راصو ) :م

 ةلأسم ىلع اهسايق نع باوج اذه :ش (: انلق ) :م اذلف قدصي ال لصف نإو « قدصي لصو

 باب نم طرشلاب قيلعتلاو « طرشلاب :ش ( قيلعت كاذ ) :م :لاقي نأ هريرقت « ةئيشملاب ءانثتسالا

 الف عوجر لاطبإلاو :ش ( لاطبإ ) :م هيف نحن يذلا يأ :ش ( اذهو ) :م الوصوم حصيف « رييغتلا

 : حصي
ز يه : لاق مث مهرد فلا ينضرقأ :لاق وأ « عاتم نمث نم مهرد فلآ يلع هل :لاق ولو ) :م

 ( فوي
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 :لاق نإ :الاقو « - هللا همحر -ةفينح يبأ لوق يف دايجلا همزل دايج هل :رقملا لاقو « ةجرهبن وأ

 وأ ةقوتس يه :لاق اذإ فالخلا اذه ىلعو « قدصي ال الوصفم :لاق نإو ‹ قدصي ًالوصوم

 فويز مهرد فلأ يلع نالفل : لاق اذإ | اذه ىلعو ‹ فويز اهنآ الإ : لاق اذإ اذه ىلعو صاصر

 مسا نأل اذهو « ءانشتس الاو طرشلاك لصولا طرشب حصيف ريغم نايب هنأ: امهل . عاتم نم نم

 اًتايب ناكف دايحجلا ىلإ | فرصني هقلطم نأ الإ هزاجمب ةقوتسلاو هتةيقحب فويزلا لمتحي مماردلا

 نأ: - هللا همحر - ةفينح يبألو . ةسمخ نزو اهنأ الإ : لاق اذإ امك راصو « هجولا اذه نم ًاريغم

 بيعلا ىوعدو ‹« بيع ةفايزلاو بيعلا نع ةمالسلا فصو يضتقي دقعلا قلطم نأل؛ عوجر اذه

 ‹ هبجوم ضعب نع عوجر

 ‹ فويزلا نود وه :ش ( ةجرهنب وأ ) :م لاملا تيب هدريو راجتلا هلبقي يذلا وهو «فيز عمج :ش
 مأ لصو :ش (-هللا همحر- ةفينح يبأ لوق يف دايجلا همزل دايج: هل رقما لاقو ) :م« هدرت ةراجتلا نأل

 مل الوصفم :لاق نإو قدصي الوصوم :لاق نإ ) :م دمح مو فسوي وبأ : لاق يأ :ش ( الاقو ) :م لصف

 يهو :ش ( ةقوتس يه :لاق اذإ فالخلا اذه ىلعو ) :م -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو :ش ( قدصي

 ةفينح يبأ دنع قدصي الف ؛ صاصر يه : لاق وأ يأ :ش ( صاصر وأ ) :م ةجرهبنلا نم أدرأ

 . لصو نإ قدصي :امهدنعو « لصف مآ لصو -هللا همحر-

 ةياور يفو « ةفينح يبأ عم ةياور يف ناتياور هيف فسوي يبأ نع : «ناخ يضاق عماج » يفو
 يلع نالفل : لاق اذإ اذه ىلعو « فويز اهنأ الإ : لاق اذإ ) :م فالخلا :ش ( اذه ىلعو ) :م دمحم عم

 هلوقك ‹ ددعلا نود دودعملا ىلع ةفسصلا يرجتو فويزلا يرجت :ش ( عاتم نمل نم فويز مهرد فلآ

 . ٤۷( ةيألا : فسوي) € نامس تارقب عبس % : یلاعت

 طرشب حصيف ريغم نايب هنأ ) :م :-هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأل يأ :ش (امهل ) :م

 مهاردلا مسا نأل ):م «هلبق ال حيضوت :ش (اذهو « ءانئتسالاو ) :م قيلعتلاو سش ( طرشلاک لصولا

 فرصلا يف ءافيتسالا اهب لصحي ىتح مهاردلا سنج نم اهنأل :ش ( هتقيقحب فويزلا لمتحي

 لقتلاو ازاجم مهارد ىمست ةقوتلا نأل :ش ( هزاجب ةقوتسلاو ) :م لادبتسا ريصي الو « ملسلاو

 مسا قلطم يأ :ش ( هقلطم نأ الإ ) :م الوصفمو ًالوصوم حصيف « ريغت نايب زاجملا ىلإ ةقيقحلا نم

 نوكت سانلا تاعايب نأ الإ « ادايج نوكت دوقنلا رشكأ نأل :ش ( دايجلا ىلإ فرصني ) :م مهاردلا

 هل طرش كلذلف ‹ روكذملا هجولا نم يأ :ش ( هجولا اذه نم اريغم اًتايب ناكف ) :مةداع دايجلاب

 دقنو « ةتس وأ :ش ( ةسمخ نزو اهنأ الإ :لاق اذإ امك ) :م اذه مكح يأ :ش ( راصو ) :م لصولا

 . ًالوصفم ناك نإ قدصي ملو ًالوصوم ناك نإ قدص ةعبس نزو مهدلب

 نع ةمالسلا فصو يضتقي دقعلا قلطم نال ؛ عوجر اذه نإ: -هللا همحر- ةفينح يبألو ) :م

 لاطبإ نأل ؛ دقعلا بجوم يأ :ش ( هبجوم ضعب نع عوجر بيعلا ىوعدو « بيع ةفايزلاو « بيعلا
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 ٠ انيب ال يرتشملل لوقلاف  اًميلس هينتعب :يرتشملا لاقو .اًبيعم هكتعب : لاق اذإ امك راصو

 ةسمخ نزو اهنأ الإ :هلوقو . اعوجر ناكف ‹ نمشلا ىلع دري عيبلاو ‹ نامثألا نم تسيل ةقوتسلاو

 رادلا يف ءانبلا ءانلتساك زوجي ال فصولا ءانفتسإ نأل « ةدوجلا فالخب رادقم هنأل ؛ءانشتسالا حصي

 قلطمف «بيع ال عون ةءادرلا نأل « ةئيدر اهنأ الإ دبع نمث نم ةطنح رك يلع :لاق ذإ ام فالخب <

 يف قدصي هنأ :ضرقلا يف لوصألا ةياور ريغ يف ةفينح يبأ نعو . اهنع ةمالسلا يضتقي ال دقعلا

 . بصغلا يف امك اًقيز نوكي دقو « ضوبقملا لثم در بجوي ضرقلا نأل؛ لصو اذإ فويزلا

 :لاق اذإ امك ) :م اذه مكح يأ :ش ( راصو ) :م لصو نإو «قدصي الف دقعلاب قحتسم وه ام ضعب

 دقعلا قلطم »هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انيب ال يرتشملل لوقلاف ءاًميلس هينتعب : يرتشملا لاقو « اًبيعم هكتعب

 . ٠ بيعلا نع ةمالسلا يضتقي

 نمللا ىلع دري عييلاو ) :م« نامثألا سنج نم تسيل يأ :ش ( نامثألا نم تسيل ةقونسلاو ) :م

 رارقإلا نع :ش ( اعوجر ) :م ةقوتسلا هاوعد ينعي « ءاعدالا ليوأت ىلع هاوعد ناكف يأ :ش ( ناكف

 اغ سيل هنأ : هريرقت « هب دهشتسا امع باوج اذه :ش ( ةسمخ نزو اهنآ الإ هلوقو ) :م ‹ حصي الف

 زوجي ال فصولا ءانثتسا نأل « ةدوجلا فالخب رادقم هنأل « ءانثتسالا حصي ) :م اذه هلوق نأل « هيف نحن

 . زوجيال هنأل :ش ( رادلا يف ءانبلا ءانثتساك

 مسا هلو هلوانتي مل ام ةفصلا نأل «فصولا ءانفتسا حصي الف ةفص ةدوجلا نأ : هحيضوت

 . ةداعلاو فرعلاب دقعلا قلطم يف ةدوجلا ةفص تبثي اغنإو « ىنثتسي ىتح مهاردلا

 :ش (بيع ال عون ةءادرلا نأل ةشيدر اهنآ الإ دبع نمش نم ةطنح رك يلع : لاق اذإ ام فالخب ) :م

 ةمالسلا يضتقي ال دقعلا قلطمف ) :م ةئيدر نوكت دق ةطنحلاو ةميلسلا ةرطفلا دنع ولخي ام بيعلا نأل

 ةئيدر وأ طسو وأ ةديج اهنآ نيبي ملام ةطنحلا ءارش حصي ال اذهلو « ةءادرلا نع يأ :ش ( اهنع

 اعون يضتقي ال دقعلا ىضتقم ذإ « لصف مآ لصو حصيف « همالكل وأ بجوم رييغت هنايب يف سيلف

 يضتقي ال دقعلا قلطمو « بيع اهنإف ةدايزلا فالخب « دقعلا قلطمب عون قحتسي الف « عون نود

 . اهنع ةمالسلا

 ناعماجلا لوصألاب دارملا :ش ( ضرقلا يف لوصألا ةياور ريغ يف ةفينح يبأ نعو ) :م

 تاياور اهنإف تايقرولاو رداونلاو يلامألا نعو . ةياورلا رهاظ اهريغو ؛طوسبملا»و «تادايزلا»و

 فلآ يلع نالفل لاق اذإ :ش ( لصو اذإ فويزلا يف قدصي هنأ ) :م ةياورلا رهاظ ريغب تایناسیکلاو «

 :م تاياورلا قافتاب هقدصي ال «فويز يه نامز دعب : لاق مث همالك عطق اذإ امآ« ضرق مهرد

 يضقي ضرقلاو :ش ( اًقيز ) :م ضوبقملا :ش ( نوكي دقو ضوبقملا لثم در بجوي ضرقلا نال)

 عماجلاو ‹ ضوبقملا لثم هيف بجاولا نأل « اًقيز بوصغملا نوكي :ش (بصغلا يف امك ) :م « لغم اب
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 فويز مهرد فلا يلع نالفل : لاق ولو . اهيلإ هقلطم فرصناف دايجلاب لماعتلا نأ رهاظلا هجوو

 قدصي ال: ليقو ء اهلوانتي مهاردلا مسإ نأل ؛ عامجإلاب قدصي :ليق  ضرقلاو عيبلا ركذي ملو
 :لاق ولو . مرحلا كالهتسالا ىلإ ال ةعورشبم اهنيعشل دوقملا ىلإ فرصني رارقإلا قلطم نال
 نأل؛ لصف مأ لصو ‹ قدص ةجرهبن وأ فويز يه :لاق مث ينعدوأ :لاق وأ اًقلأ هنم تبصتغا

 عونلا نايب نوكيف « لماعت الو دايجلا يف هل ىضتقم الف كلمي ام عدويو دجي ام بصغي ناسنإلا
 يبأ نعو . هلوق لوقلا ناك بيعم اب ةعيدولاو بوصمل ا داز ءاج ول اذهلو لصف نإو حصيف
 بجوملا وه امهيف ضبقلا ذإ ٠ ضرقلاب ارابتعا الوصفم هيف قدصي ال هنأ :- هللا همحر - فسوي

 ‹ نامضلل

 نآ) :م : ةياورلا رهاظ يآ :ش ( رهاظلا هجوو ) :م ‹«ضبقلاب نامضلا بج وي امهنم الك نآ امهنيب

 يأ :ش ( اهيلإ ) :م ضرقلا قلطم يآ :ش ( هقلطم فرصناف دايجلاب ) :م سانلا نيب نوكي :ش ( لماعتلا
 . هب رقأ امع عوجر هنأل « لبقت ال ةفايزلا هاوعد مث كلذ هيلع بجيف «دايجلا ىلإ

 نأل عامجإلاب قدصي :ليق ‹ ضرقلاو عيبلا ركذي ملو ‹ فويز مهرد فلا يلع نالفل: لاق ولو ) :م
 -هللا همحر-ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( قدصيال :ليقو ) :م فويزلا يأ :ش ( اهلوانتي مهاردلا مسإ

 كالهتسالا ىلإ ال ةعورشم اهنيعتل دوقعلا ىلإ فرصني نيدلاب رارقإلا قلطم نأل ) :م لصف مآ لصو
 لطبي -هللا همحر- رفز دنعو « ةراجتلا ببس نيب ول امك راصف مرحملا بصخغلا وهو :ش ( مرحلا

 وآ فويز يه :لاق مث ينعدوأ :لاق وأ افلا هنم تبصتغا لاق ولو ) :م . دايج هل :رقملا لاق اذإ هرارقإ
 :ش ( دايجلا يف هل ىضتقم الف كلمي ام عدويو دجي ام بصغي ناسنإلا نال ‹ لصف مآ لصو قدص ةجرهبن
 دايجلا عاديإ يفالو دايجلا بصغ يف يأ :ش ( لماعت الو ) :م ةضواعملا دوقع يف ىضتقملا نأل
 . ةعيرشلا جات هلاق اذك « دايجل اب هيف لماعتملا نإف « ضارقتسالا فالخب

 مل نإ ضرقلا يف نإف ‹ ضرقلا لصف نع باوجلا ىلإ ةراشإاذهو : ءالعلا خيش لاقو

 لماعتلا دجوي ملو دايجلا ىلإ فرصنيف دايجل اب نولماعتي سانلاو لماعتلا دجو دقف « ىضتقملا دجوي
 ( لصف نإو حصيف عونلا نايب ) :م رقملا لوق يأ :ش ( نوكيف ) :م ءدايجلا ىلإ فرصني الف انه
 ) :م بصغلا يف فسوي يبأ نع ةياور وهو « قدصي مل لصف اذإ :دمحآو يعفاشلا لاقو «:ش
 ناك بيعملاب ةعيدولاو بوصل داز ءاج ول ) :م دايجلا يف هل ىضتقم ال نأ لجألو يأ :ش ( اذهلو
 . اًنيمأ وأ اًتيمض ضباقلل لوقلاف ضوبقملا هفصو عقو ىيتم فالتخالا نإف :ش ( هلوق لوقلا

 ارابتعا ال وصفم ) :م بصغلا يف يأ :ش ( هيف قدصي ال هنأ :-هللا همحر- فسوي يبأ نعو ) :م

 ملعي هباوجو :ش ( نامضلل بجوملا وه ) :م ضرقلاو بصغلا يف يأ :ش ( امهيف ضبقلا ذإ ضرقلاب
 ٤ . مدقتام
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 مل لصف نإو ‹ قدص لصوو ةعيدولاو بصغلاب رقآ امدعب صاصر وأ ةقوتس يه :لاق ولو

 الف اريغم نايب ناكف « ازاجم اهلوانتي مسالا نكل « مهاردلا سنج نم تسيل ةقوتسلا نأل ؛قدصي
 لصو نإو ‹ قدصي ملاذك صقني هنأ الإ :لاق مث افلأ هلك اذه يف :لاق نإو لصولا نم دب

 ءانشتساو فصو اهنأل ؛ ةفايزلا فالخب ‹ الوصوم حصي ءانثتسالاو رادقملا ءانثتسا اذه نأل «قدص

 ناك ول و. انيب امك يظفل فرصت وهو فصولا نود رادقملا لوانتي ظفللاو حصي ال فاصوألا

 رقأ نمو . هنع زازتحالا ناكمإ مدعل لصاو وهف هسفن عاطقناب مالكلا عاطقنا ةرورض لصفلا

 لاق نمو . ميلسلاب صتخي ال بصغلا نأل ‹ هلوق لوقلاف بيعم بوشب ءاج مل بوث بصغب

 ‹ نماض وهف ابصغ اهتذخأ لب ال: لاقف تكلهف ةعيدو مهرد فلأ كنم تذخأ :رخآل

 ؛ قدصي مل لصف نإو ‹ قدص لصوو ةعيدولاو بصغلاب رقأ امدعب صاصر وأ ةقوتس يه :لاق ولو ) :م

 يآ :ش ( اهلوانتي ) :م مهاردلا مسا يأ :ش ( مسالا نكل « مهاردلا سنج نم تسيل ةقوتسلا نأل

 دب الف اريغم اًنايب ناكف ) :م ةروصلا ثيح نم مهاردلاو ةقوتسلا نيب ةهباشمل :ش ( زاجم ) :م ةقوتسلا

 ةروص مهاردلا لوانتي همالك لوأ نأل « همالك لوأ هاضتقا امل اًريغم ناكف يأ :ش ( لصولا نم

 ال الوصوم حصي ريسفتلا نيبو « ةقيقح ال ةروص مهاردلا هدارم نأ نيبي همالك رخآو ةقيقحو

 . ًالوصفم

 اذإ هتروص ‹ بصغلاو ضرقلاو عيبلا نم روكذملا ينعي :ش ( الأ هلك اذه يف : لاق نإو ) :م

 وأ مهرد فلآ تبصغ : لاق وأ «مهرد فل ينعدوأ :لاق وأ « مهرد فلأ يلع نالفل : لاقو رقأ

 لصو نإو ؛ قدصب ملاذک صقني هنآ الإ : لاق مث ) :م «مهرد فلآ ىضاق وأ « مهرد فلآ ينضرقأ

 حصي ءانشتسالاو) :م رادقملا نم هب رقآ ام ضعبل ءانثتسا يأ :ش ( رادقملا ءانئتسسا اذه نأل قدص

 فصولا نود رادقملا لوانتي ظفللاو ‹ حصي ال فاصوألا ءانئتساو فصو اهنأل « ةفايزلا فالخب « الوصوم

ف فرصت ينعي :ش ( يظفل فرصت ) :م ىنثتسملا ءارو امع ةرابع مالكلا ريصيف :ش ( وهو
 ظوفللا ي

 . الوصوم الإ حصي ال هنأ :ش ( انيب امك ) :م «هریغ يف اميف ال

 ءانئتسالا حصي ينعي :ش ( لصاو وهف هسفن عاطقناب « مالكلا عاطقنا ةرورض لصفلا ناك ولو ) :م

 ملكتي نأ جاتحي ناسنإلا نأل :ش ( هنع زارتحالا ناكمإ مدعل ) :م ةروكذملا ةرورضلل لصفلا ناك اذإ

 هیلعو اوفع كلذ لعجف دحاو سفنب ریثک مالکب ملکتی نآ ردقی الو ءءانفتسالا عم ریثک مالکب

 . ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو « ىوتفلا

 بيعم بولب ءاج مل بوث بصغب رق نمو ) :م: -هللا همحر- يوردقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 تذخا :رخآل لاق نمو ) :م لصف مأ لصو ءاوسو :ش ( ميلسلاب صتخي ال بصغلا نأل ؛ هلوق لوقلاف

 يأ :ش ( نماض وهف ابصغ اهتذخا لب ال ) :م : هلوقل يأ :ش (لاقف تکلهف ةعيدو مهرد فلا كنم

 . هنيمي عم هلوق لوقلاو « نماض رقملا
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 رقأ لوألا لصفلا يف نأ قرفلاو . نمضي مل اهينتبصغ لب ال :لاقف ةعيدو اهينتيطعأ :لاق نإف
 عم هل لوقلا نوكيف ‹ هركني رخآلاو نذإلا وهو هئربي ام ىعدا مث ذخألا وهو ‹ نامضلا ببسب

 ناكف ‹ بصغلا وهو نامضلا بيس هيلع يعدي كاذو هريغ ىلإ لعفلا فاضأ يناثلا يفو . نيميلا
 ءاطعإلا : لئاق لاق نإف . ءاطعإلاك عفدلاو ‹ ذخألاك اذه يف ضبقلاو ‹ نيميلا عم هركنمل لوقلا

 ‹ كلذ ىضتقا ولو . هيدي نيب عضولاو ةيلختلاب نوكي دق :لوقنف .هضبقب الإ نوكي ال هيلإ عفدلاو
 اهتذخا : لاق اذإ ام فالخب اذهو ‹ نامضلا بيس هداقعنا يف رهظي الف ‹ ةرورض تباث ىضتقملاف
 كانه اقفاوت امهنأل ؛ ذخألاب رقأ نإو ءرقملل لوقلا نوكي ثيح ًاًضرق لب:رخآلا لاقو« ةعيدو كنم
 .اقرتفاف هركني رخآلاو ضرقلا وهو نامضلا ببس يعدي هل رقملا نأ الإ« نذإلاب ناك ذخألا نأ ىلع

 ( قرفلاو « نمضي مل اهينتبصغ لب ال ) :م هل رقملا يأ :ش ( لاقف ةعيدو اهنيتيطعأ :لاق نإف ) :م
 رقأ ) :م ةعيدو مهرد فلآ كنم تذخأ : هلوق وه :ش ( لوألا لصفلا يف نأ ) :م نيتلأسملا نيب :ش
 . «درت ىتح تذخأ ام ديلا ىلع» :مالسلا هيلع هلوقل :ش ( ذخألا وهو نامضلا ببسب

 م م «لصألا ماقم امئاق لثملا نوكل اهلاوز لاح لثملا درو اهئاقب لاح نيعلا در لوانتياذهو

 عم هل لوقلا نوكيف « هركني رخآلاو ) :م ذخألاب نذإلا وهو ءاربإلا نم :ش ( نذإلا وهو هئربي ام عدا
 لعفلا فاضأ) :م يناثلا رظن يفو :ش ( يناثلا يفو ) :م نيميلا نع هل رقملا لكني نأ الإ :ش ( نيميلا
 نامضلا ببس هيلع يعدي ) :م هل رقملا وهو ريغلا كلذ يأ :ش ( كاذو ) :م هل رقملا وهو :ش ( هريغ ىلإ
 تضبق : رقما لاق ول ينعي :ش ( ذخألاك اذه يف ضبقلاو ‹ نيميلا عم هركنمل لوقلا ناكف ‹ بصغلا وهو

 ) :م ةعيدو اهتدخأ : لاق اذإ ناك ء اًماض ناك اهتبصغ : هل رقما لاقف « ةعيدو مهرد فلآ كنم
 : هل رقملا لاقف ةعيدو مهرد فلآ يلإ تعفد : لاق اذإ رقملا نمضي ال ينعي :ش ( ءاطعإلاك عفدلاو
 . ينتيطعأ : لاق ول امك « اهتبصغ

 :م ضبقلا يأ :ش ( نوكي دق :لوقنف هضبقب الإ نوكي ال هيلإ عفدلاو ءاطعإلا : لئاق لاق نإق ) :م

 ىضتقا ولو ) :م : ميلستلا قيرطب لاق مث < عنملا قيرطب باوجلا وهو :ش ( هيدي نوب عضولاو ةيلختلاب)

 تباث ضبق هيدي نيب مضوملاو ‹ ةيلختلا نم دحاو لك كلذ ىضتقا هنأ انملس نإو يأ :ش ( كلذ
 ةرورض تباث ىضتقملاف ) :م نامضلا ببس داقعنا يف رهشي الف ‹ةرورضلا قيرطب ينعي« ةرورض

 اذهو يأ :ش (اذهو « نامضلا ببس ) :م نوی ةرورضلاب هتوبث يضتقي الف :ش ( هداقعنا يف رهظي الف
 . اًبصغاهتذخأ : هل رقملا لاق اذإ ةعيدو ذخألاب رقملا نامض نم انلق يذلا

 نإو ‹ رقملل لوقلا نوكي ثيح اًضرق لب : رخآلا لاقو ؛ ةعيدو كنم اهتذخآ: لاق اذإ ام فالخب ) :م
 ببسلا وهو :ش ( نذإلاب ناك ذخألا نأ ىلع ) :م ضرقلا يف يأ :ش ( كانه اقفاوت امهنأل ؛ذخألاب رق
 يأ :ش ( اقرتفاف هركني رخآلاو ضرقلا وهو نامضلا ببس يعدي هل رقملا نأ الإ ) :م نامضلل طقسم
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 اهذخاي هناف يل يه: نالف لاقف « هنم اهتدخاف نالف دنع يل ةعيدو تناك فلألا هذه :لاق نإف

 هذه يتباد ترجا :لاق ولو . رکنملل لوقلاو رکنی وهو هيلع اهقاقحتسا یعداو هل دیلاب رقأ هنآل؛

 يل امهو تبذک : نالف لاقو « هدرو هسبلف اًتالف اذه يبوث ترجآ لاق وأ « اهدرو اهبکرف اًنالف

 :- هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ لاقو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اذهو « هلوق لوقلاف

 ولو ءناكسإلاو ةراعإلا فالخلا اذه ىلعو ‹ سايقلا وهو بوثلاو ةبادلا هنم ذخأ يذلا لوق لوقلا

 فالخلا اذه ىلع وهف يبو بوثلا :نالف لاقو هتضبق مث مهرد فصنب اذه يبوث نالف طاخ لاق

 ةراجإلا يف ديلا نأ :قرفلا وهو ناسحتسالا هجو . ةعيدولا يف هانيب ام سايقلا هجو . حيحصلا يف

 امدع نوكيف عفانملا وهو « هيلع دوقعم ا ءافيتسا ةرورض تبث ةيرورض ةراعإلاو

 . ( ضرقلاو ةعيدولا مكح

 :ش ( هنإف ‹ يل يه :نالف لاقف « هنم اهتذخاف نالف دنع يل ةعيدو تناك فلألا هذه : لاق نإق ) :م

 هل ديلاب رقأ ) :م رقملا نأل يأ < هيلع اهقاقحتسا ىعداو نالفل يآ :ش ( هنأل٬ اهذخاي ) :م اًتالف نإف يأ

 اتالف هذه يتباد ترجا: لاق ولو . رکنملل لوقلاو رکنی وهو هيلع اهقاقحتسا یعداو ) :م نالفل يأ :ش (

 ‹ هلوق لوقلاف يل امهو تبذک :نالف لاقو« هدرو هسبلف االف اذه يبوث ترجأ :لاق و «اهدرو اهبكرف

 . (- هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ) :م هلوق لوقلا نوك يأ :ش ( اذهو

 وهو بوثلا وأ ةبادلا هنم ذخأ يذلا لوق لوقلا : -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو ) :م

 . ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو :ش ( سايفلا

 ناكاذإ امأ « رقملل بوفلاو ةبادلا نكت مل اذإ هلك اذهو : «حاضيإلا»و «طوسبملا» ىفو

 :م عامجإلاب هلوق لوقلاف هضبقو نالفل هترعأ :لاقف ءرقملل رادلاو بوثلاو ةبادلا نإف اًقورعم

 يراد كترعآ : لاق نأب :ش ( ناكسإلاو ةراعإلا ) :م روكذملا فالخلا يآ :ش ( فالخلا اذه ىلعو)

 . يراد : رحخآلا لاقو < تددر مث يراد كتتكسأو «يلع اهتددر مث هذه

 اذه ىلع وهف يبو بولا نالف : لاقو « هتضبق مث مهرد فصنب اذه يبوث نالف طاخ : لاق ولو ) :م

 ؛عامجإلاب رقملا لوق لوقلا :اولاق مهنإف مهضعب لوق نع هب زرتحا« :ش ( حيحصلا يف فالخلا

 اولاق -هللا مهمحر- انخياشم نكلو « -هللا همحر- ةفينح يبأل ًاليلد كلذ نوكيو
 ىلع :

 . اًضيأ فالتخالا

 ىعدا مث نالفل ديلاب رقآ رقم ا نإ» : هلوق وهو :ش ( ةعيدولا يف هانيب ام : سايقلا هجو ) :م

 . ةعيدولا يف امك درلا هيلع بجوف « هيلع قاقحتسالا

 نآ : ةعيدولاو ةراجإلا نيب :ش (ةراعإلاو ةراجإلا يف دلا نا :قرفلا وهو ناسحتسالا هجو ) :م

 ( امدع نوكيف « عفاملا وهو هيلع دوقعملا ءافيتسا ةرورض تبلت ةيرورض) :م ةراعإلاو ةراجإلا يف ديلا
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 ؛ ةدوصقم اهيف ديلا نأل؛ ةعيدولا فالخب اًقلطم ديلاب هل ًارارقإ نوكي الف ةرورضلا ءارو اميف
 ةراجإلا يف نأ رخآ هجوو. عدوملل ديلاب اًفارتعا هب رارقإلا نوكيف ًادصق ديلا تابثإ عاديإلاو
 ةلاسم يف كلذك الو « هتيفيك رك يف هلوق لوقلا نوكيف هتهج نم ةتباث ديب رفأ ناكسإلاو ةراعإلاو

 ىلع ناک اھتعدوا : لاق ول ینح ‹ هعنص ریغ نم نوکت دقو ةعیدو تاک: اهيف لاق هنأل؛ ةعيدولا
 وهو رخآلا فرطلا يف همدعو ةعيدولا فرط يف ذخألا ركذ ىلع قرفلا رادم سيلو « فالخلا اذه
 ‹ ضيا رارقإلا باتك يف ةراجإلا وهو رخآلا فرطلا عضو يف ذخألا ركذ هنأل؛ اهاتخأو ةراجإلا
 اهتدخأ مث اًفلأ هتضرقأ وأ « هيلع يل تناك مهرد فلا نالف نم تيضتقا : لاق اذإ ام فالخب الهو

 ؛ هلوق لوقلا نوکی ثیح هل رقملا رکنآو هنم

 س
 :م هجو لک نم ًادصق يأ :ش ( اًقلطم ديلاب هل رارقإ نوكي الف ء ةرورضلا ءارو اميف ) :م ديلا يأ :ش
 دیلاب اًقارتعا هب رارقإلا نوکیف لصق ديلا تابثإ عاديإلاو « ةدوصقم اهيف ديلا نأل ؛ ةعيدولا فالخب)
 . ( عدوملل

 هتهج نم ةتباث ديب رقا ناكسإلاو ةراعإلاو ةراجإلا يف نأ ) :م قرفلا يف يأ :ش ( رخآ هجوو ) :م

 يدبع اذه : لاق ول امك ناک« قيرطلاب ديلا توبث ةيفيك يف يأ :ش ( هتيفيك يف هلوق لوقلا نوکیف
 رخآلا معز نإو . رقملا لوق لوقلا ناك هرتشا مل : رقملا لاقف « دعب هيلإ دبعلا مقي ملو نالف نم هتعب
 :ش ( هعنص ريغ نم نوكت دقو « ةعيدو تناك اهيف لاق هنأل ؛ ةعيدولا ةلاسم يف كلذك الو ) :م «فالخ

 م اهبحاص هيلإ عفدي مل نإو طقتلمل ا دي يف ةعيدو اهنإف ةطقللاكو « هراد يف هتقلأو حيرلا تبه نآب
 ذخألا زكذ ىلع قرفلا رادم سيلو) :م ءروكذملا :ش ( فالخلا اذه ىلع ناك اهتعدوأ : لاق ول یتح )
 اغإو ء ناكسإلاو ةراعإلا يأ :ش ( اهاتخأو ةراجإلا وهو رخآلا فرطلا يف همدعو ةعيدولا فرط يف
 ركذ هنإف يمقلا يلع مامإلا لوق نع اذهب زرتحا دقعلا ليوأت ىلع ةراجإلا ىلع عجارلا ريمض ركذ
 اقرتفاف يلع اهدرف لاق انهو  درلا ذخألا ءازج مزلي هنم اهتذحأ ةعيدولا ةلأسم يف هنأ قرفلا يف

 . عضولا يف امهقارتفال

 :م ادمحم نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ءيشب سيل قرفلا اذه: «ريغصلا عماجلا» حورش يف اولاقو
 يردي سيل هنآ ملعف :ش ( اًضيا رارقإلا باتك يف ةراجإلا وهو رخآلا فرطلا عضو يف ذخألا ركذ)
 ذيملت وهو « يخلبلا عاجش نب دمحم ذيملت ىسوم نب يلع وهف يمقلا يلع امأو ؛ هيلع قرفلا

 ةدلب يهو ميلا ديدشتو فاقلا مضب مق ىلإ هبسنو «ةفينح يبأ ذيملت وهو دايز نب نسحلا
 . قارعلاب ةفورعم

 نالف نم تيضتقا :لاق اذإ ام فالخب ) :م اهيتخأو ةراجإلا يف ركذ يذلا يآ :ش ( اذهو ) :م
 :ش (هلوق لوقلا نوکی ثیح « هل رقملا ركنأو هنم اهتذخا مث افلا هتضرقأ وأ « هيلع يل تناك مهرد فلا
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 ببسب رقأ دقف ءاضتقالاب رقأ اذإف ‹ نومضم ضبقب نوكي امنإ كلذو « اهلاثمأب ىضقت نويدلا نأل

 ضوبقمل ا انهه امأ . هركني رخآلاو ةصاقم نيدلا نم هيلع هيعدي اب هيلع هكلمت ىعدا مث « نامضلا

 رادلا هذه ىنب وأ ضرألا هذه عرز اًتالف نأ رقأ ولو .اقرتفاف اههبشأ امو ةراجإل' هيف ىعدأ ام نيع

 تنعتسا يل هلك كلذ لب« ال :رقملا لاقو نالف اهاعداف رقما دي يف هلك كلذو مركلا هذه سرغ وأ

 نوكي دقو «هنم لعف درجمب رقأ امنإو ء ديلاب هل رقأ ام هنأل رقملل لوقلاف ءرجأب هتلعف وأ تلعفف كب

 طاخ لاق اذإ امك راصو « رقما دي كلم يف كلذ

Taf Im Lj) ie اهلاثمأب نويدلا ءاضق يأ :ش ( كلذو « اهلاثماب يضقت نويدلا نأل ) :م ءهنييي عم رقم لا نوك يأ 

 بسب رقأ دقف ءاضتقالاب رقأ اذإف ) :م «ناصاقتي مث نئادلا ىلع اًنيد ريصيل :ش ( نومضملا ضبقب نوكي

 وهو هئربي ام هيلع ىعدا مث يأ :ش ( ةصاقم نيدلا نم هيلع هيعدي امب هيلع هكلمت ىعدا مث نامضلا

 . ركنملل لوقلا ناكف :ش ( هركني رخآلاو ) :م ةصاقملا

ا هيف ىعدا ام نيع ضوبقملا ) :م اهيتخأو ةراج إلا ةروص يف ينعي :ش ( انهه ام ) :م
 امو ةراجإل

 نيدلا نأ هحضوي ةراج إلا مكحو «نيدلا ءاضتقاب رارقإلا مكح نامكحلا يأ :ش ( اقرتفاف اههبشأ

 » لصألا يف رقملا كلم لثماو هقح لشم لصاب اردقم ناك نيدلا ءاضتقاب رقأ اذإف « لثم اب يضقي

 . هل رقملا ىلع دریف هب رقم نوکیف
 رقملل كلم اب أرقم نوكي الف ءءايشألا هذه هيف ىعدا ام ريغ ضوبقم اف ةراجإلا ةروص يف امأو

 هذه :ش ( مركلا هذه سرض وأ رادلا هذه ىنب وأ ضرألا هذه عرز اًتالف نأ رق ولو ) :م

 اهاعداف رقملا دي يف ) :م هلك كلذ نأ لاحلاو يأ :ش ( هلك كلذو ) :م اًبيرقت اهركذ «طوسبملا»لئاسم

 ءانبلا ىلعو ةعارزلا ىلع يأ :ش ( كب تنعتسا يل هلك كلذ لب ال :رقملا لاقو ) :م هل اهنأ :ش ( نالف

 هدي رقم ا يأ :ش ( رقملل لوقلاف رجأب هتلعف وأ ) :م ءايشألا هذه يأ :ش ( تلعفف ):م سرغلا ىلعو

 ‹نالف نم يأ :ش ( هنم لعف درجمب رقأ امنإو « ديلاب ) :م نالفل يآ :ش ( هل رق ام هنال ) :م «لاحلا يف

 ول ام لعفلا درججب هلوقب زرتحاو « ريجألاو نيعلا نم نوكي دق لمعلا نأل « ديلا ىلع لدي ال اذو

 نأل ؛ رقملا ىلع نكاسلل هب ىضقي هنإف ‹تيبلا نالف ىعداو « تيبلا اذه يف نكاس اًنالف نأ رقأ

 ‹ هيلع ةجح هرارقإو لعفلا عم ريغلل ديلاب رارقإ :لاقف «نكسملا ىلع نكاسلل ديلا تبشت ىنكسلا

 . ۲ طوسبملا» يف اذك « هقح يف نئاعلاک هرارقإب تبثی امو

 هيلع درلاب رمؤي ال هنإف :ش ( رقملا دي كلم يف ) :م ريغلا يف لعفلا يأ :ش ( كلذ نوكي دقو ) م

 طاخ :لاق اذإ امك ) :م اذه مکح يأ :ش ( راصو ) :م ءايشألا هذهب رقأ امدعب هعم ضبقلاب رقي مل هنأل
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 لوقلا نوکیو « دیلاب ًارارقإ نکی مل هنم هتضبق لق ملو « مهرد فصنب اذه يصيمق طايخلا يل
 .اذه اذك رقملا دي يف اًبوث طيخي دقو هنم لعفب رقأ هنأل ؛رقملل

 هنأل؛ رقملل لوقلا نويو« ديلاب ارارقإ نكي مل هنم هتضبق :لقي ملو مهرد « فصنب اذه يصيمق طايخلا يل
 هطاخ نأب :ش ( رقملا دي يف اًبوث ) :م طايخلا :ش ( طيخي دقو ) :م ديلا ىلع لدي ال اذو :ش ( هنم لعفب
 مدع يف ةروكذملا ةلأسملا مكح اذكو يأ :ش ( اذه اذك ) :م هيلع طايخلا دي تبثي الف رقملا تيب يف

 . ملعأ هللاو « رقما ىلع درلا موزل
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 ضيرما رارقإ باب

 بابساب هضرم يف هتمزل نویدو هتحص يف نوید هیلعو نویدب هنوم ضرم يف لجرلا رقآ ذإو :لاق

 نيد : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو «مدقم بابسألا ةفورعملا نويدلاو ةحصلا نيدف ةمولعم

 لحمو «نيدو لقع نع رداصلا رارقإلا وهو« امهببس ءاوتسال نايوتسي ةحصلا نيدو ضرما

 ربتعي ال رارقإلا نأ: انلو.ةحكانمو ةعيابم فرصتلا ءاشنإك راصف قوقحلل ةلباقلا ةمذلا بوجولا

 لاملا اذهب قلعت ةحصلا ءامرغ قح نأل كلذ ضيرملا رارقإ ىفو « ريغلا قح لاطبإ هيف ناك اذإ اليلد

 .ثلثلا ردقب الإ ةاباحملاو عربتلا نم عنم اذهلو ءافيتسا ۰

 ( ضيرملا رارقإ باب ) :م

 هصاصتخال ةدح ىلع بابب هدرفأ اغنإو « ضيرملا رارقإ مكح نايب يف باب اذه يأ :ش

 . ةحصلا دعب ضرملا نأل هرخأو « حيحصلل تسيل ماكحأب

 هتحص يف نويد هيلعو نويدب هتوم ضرم يف لجرلا رقآ ذو ) :م: يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ةأرما لم رهم وأ هکلهتسا وآ هکلم لام لدب لشم :ش ( ةمولعم بابساب هضرم يف هتمزل نویدو

 ةفورعملا نويدلاو ةحصلا نيدف ) :م بابسألا ةمولعم هريغ نويدب اًضيأ رقأو « ةنياعم ملعو اهجوزت
 . هضرم يف هب رقأ ام ىلع :ش ( مدقم بابسألا

 اهنع لام قاض اذإ ىلوأ ةحصلا نيد نأ دمحأ بهذم نم سايق : يلبنحلا يضاقلا لاقو

 . يروثلاو يعخنلا لاق هبو « انلوق وهو

 رارقإلا وهو ءامهببس ءاوتسال نايونسي ةحصلا نيدو ضرملا نيد - هللا همحر -يعفاشلا لاقو ) :م

 ءاشنإك راصف ) :م نيلاحلا يف يهو :ش ( قوقحلل ةلباقلا ةمذلا بوجولا لحمو نيدو لقع نع رداصلا

 هبو « نالاحلا يوتسيف حاكنلاو عيبلاب هفرصتك ضرما يف هرارقإ راص يأ ( ةحكانمو ةعيابم فرصتلا

 . ةديبع وبأو روث وبأو -دمحأ باحصآ نم- يمهتلاو يئزملاو -هللا همحر- : كلام لاق

 . ةنيدملا لهأ بهذم هنأ ةديبع وبأ ركذو

 امك :ش ( ريغلا قح لاطبإ ) :م رارقإلا يف يأ :ش ( هيف ناك اذإ ًاليلد ربتعي ال رارقإلا نأ :انلو) :م

 يفو ) :م هب امهقح قلعتل رجأتسملاو نهترملا قح يف هرارقإ ذفني ال هريغب هنأ رقأ مث رجأ وأ نهر

 :ش ( ءافيتسا لالا اذهب قلعت ةحصلا ءامرغ قح نأل ) :م ريغلا قح لاطبإ يأ :ش ( كلذ ضيرملا رارقإ

 :ش ( ثلثلا ردقب الإ ةاباحملاو عربتلا نم ) :م ضيرملا يأ :ش ( عنم اذهلو ) :م ءافيتسالا ثيح نم يأ

 . نيد هيلع نكي مل اذإ ثلثلا ىلع ةدايزلابو «هلاب نويدلا تطاحأ اذإ

 ةحصلا ةلاح نيب ءاوتسالا نم -هللا همحر- يعفاشلا ىعدا امع باوج حيضوتلا اذه يفو
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 قح نأل ةميقلا لش ةعيابملا فالخبو.لثملا رهمب وهو ةيلصألا جئاوحلا نم هنأل حاكنلا فالخب

 باستكالا ىلع هتردقل لاملاب مهقح قلعتي مل ةحصلا لاح يفو. ةروصلاب ال ةيلاملاب قلعت ءامرغلا

 ضرما اتلاحو ‹ زحعلا ةلاح هذهو ‹ ريملتلا ققحتيف

 ةلاح يف امك ضرملا ةلاح يف ةاباحملاو عربتلا نم عنم امل نيتيواستم اتناك ول هنإف « ضرملا ةلاحو

 . ةحصلا

 . ؟ ةثرولا ةيقب قح لاطبإ نمضي ذقو حيحص ضرملا يف ثراولاب رارقأإلا : ليق نإف

 امهدحأ ىلإ فاضي قاقحتسالاف « اًعيمج ثروملاو لالا ثراولا قاقحتسا نأب : بيجأ

 . توملاب ال رارقإلاب بجي هنإف نيدلا فالخب « توملا وهو ابوجو

 عونم ريغ ءرملاو :ش ( ةيلصألا جئاوحلا نم هنأل ) :م «حاكنلا ءاشنإ انمزلي ال :لاقي نأ :هريرقتو

 (لئملا رهمب) :م حاكنلا يأ :ش ( وهو ):م حاكنلاب الإ هيلإ قيرط الو لسانتلاب سفنلا ءاقب نأل « اهنم

 لاح ةيلصألا جئاوحلا نم حاكنلا نأ: هريرقت ءةيلاح ةلمج هذهو ء ةيلصألا جئاوحلا نم وه :ش

 . زئاج حاكنلاو « ةلطاب هيلع ةدايزلاو لثملا رهمب هنوك

 . ؟ةيلصألا جئاوحلا نم نكي ملف اهيلإ جاتحمب سيلو « زاج هسأر ناف خيش جوزت ول : ليق نإف

 ‹ لاحلل ال عضولا لصأل ةربعلاو« تيم ا حلاصم نم عضولا لصأ يف حاكنلا نأب : بيجا

 . اهيلع فقوي ال ام لاحل ا نإف

 نأل ) :م ءءامرغلا قح لطبت ال ةميقلا لثمب ةعيابملا ينعي :ش ( ةميقلا لثمب ةعيابملا فالخبو ) :م

 .( ةروصلاب ال ةيلاملاب قلعت ءامرغلا قح

 ول : لاقي امع باوج اذه :ش ( لاملاب مهقح قلعتي مل ةحصلا لاح يفو ) :م ةيقاب ةيلاملاو :ش
 ريغلا قح لاطبإل نمضتملا رارقإلا نأل «ةحصلاب نيدلاب هرارقإ لطب نويدملا لامب ءامرغلا قح قلعت

 باستكالا ىلع هقردقل ) :م لاملاب نيدلا قلعتي مل ةحصلا لاح يفو : هلوقب باجأ ؛رہتعم ريغ

 ريمشتلا ققحت اذإف ةرثك يأ « هلام ةرمث مهلوق هنمو « ريمثت وهو لاملا ريمشت يأ :ش ( ريملتلا ققحتيف

 يأ :ش ( زجعلا ةلاح ) :م ضرملا ةلاح يأ :ش ( هذهو ) :م «هلامب ءامرخلا تح قيلعت ىلإ جتحي مل

 رقأ اذإ ىعس : لاقي امع باوج ضرملا يف اذكو «ىوهلا نع ارذح هب مهقح قلعتف باستكالا ىلع

 قح يف ضرملا يف هرارقإ حصي ال امك «هلامب لوألا رقملا قح قلعتل حصي ال ابتاس ضرملا ةلاح يف

 . هلامب مهقح قلعتل ةحصلا ءامرغ
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 ةلاح هذهو قالطإ ةلاح ىلوملا نأل «ضرملاو ةحصلا يتلاح فالخب رجحلا ةلاح هنأل ةدحاو ةلاح

 ء هل درم ال نياعملا ذإ اهنوب يف ةمهت ال هنأل بابسألا ةفورعملا نويدلا مدقت اغنإو ءاقرتفاف زجع

 اذهو « اهلثم ره ةأرما جوزت وأ هرارقإ ريغب هبوجو ملعو هكلهتسا ول هكلم لام لدب لثم كلذو
 يف حصي مل رخآل هدي يف نيعب رقأ ولو انيب ال رخآلا ىلع امهدحأ مدقي ال ةحصلا نيد لثم نيدلا

 نود ءامرغلا ضعب نيد يضقي نأ ضيرملل زوجي الو « هب مهقح قلعتل ةحصلا ءامرغ قح

 ءاوس كلذ يف ضرملاو ةحصلا ءامرغو« نيقابلا قح لاطبإ ضعب راثيإ يف نأل؛ضعبلا

 ةحصلا ةلاح نأ ال دحاو رارقإ ةلزنمب اناكف « رجحلا قح يف :ش ( ةدحاو ةلاح ) :م توم ا امهب لصتي

 نع :ش ( رجحملا ةلاح ) :م ضرملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ءاعيمج نارارقإلا ربتعيف ةدحاو ةلاح

 . زوجي ال اميف فرصتلا

 :ش ( قالطإ ةلاح ) :م ةحصلا ةلاح يأ :ش ( ىلوألا نأل ؛ ضرملاو ةحصلا يتلاح فالخب ) :م

 ناكل زجعلا ةلاح :لاق ولو « :ش ( اقرتفاف زجع ةلاح ) :م ضرملا ةلاح يأ :ش ( هذهو ) :م فرصتلل

 يقبو ‹ ضرملا نيدو ةحصلا نيد نيمكحلا نم نيروكذملا يأ« قالطإلاب ةبسانم دشأ هنوكل ىلوأ

 ال هنأل بابسألا ةفورعملا نويدلا مدقت امنو ) :م : لاقف بابسألا ةفورعملا نويدلا دقت يف مالكلا

 :ش (كلذو) :م « دري ال نياعملا »: لاق هيب يبنلا نأل يأ :ش ( هل درم ال نياعملا ذإ اهتوبث يف ةمهت

 . بابسألا ةفورعملا نويدلا لاثم ىلإ ةراشإ

 لثم يأ :ش ( هكلهتسا ول ):م ضرقلاو عيبلا يف نمشلاك :ش ( هكلم لام لدب لثم ) :م : لاقف

 ةنيبلاب امإ :ش ( هرارقإ ريغب ) :م روكذملا لالا لدب بوجو يأ :ش ( هبوجو ملع ) :م هكلهتسا لام لدب

 اذهو ) :م« بابسألا ةفورعملا نم اًضيأ هنإف :ش ( اهلثم رهمب ةأرما جوزت وأ) :م «يضاقلا ملعب وأ

 امهدحأ مدقي ال ةحصلا نيد لثم ) :م روكذملا هجولا ىلع هضرم يف عقو نيدلا ينعي :ش ( نيدلا

 انيب امل : لاقو ‹ يزارتألا هلاقاذك هلدرم ال نئاعملا ذإ :هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انيب ال رخآلا ىلع

 . ةيلصألا جئاوحلا نم هنإ : هلوق ىلإ ةراشإ

 مل ) :م ةنومضم وأ ةنامآ تناك ءاوس نيعب رقأ اذإ ينعي :ش ( رخآل هدي يف نيعب رقأ ولو ) :م

 همحر- يعفاشلا دنعو « :ش ( هب مهقح قلعتل «ةحصلا ءامرغ قح يف ) :م هرارقإ يأ :ش ( حصي

 یضقت نأ مهدنع زوجي اذکو « نيدلا يف ال حصي ةياور يف -هللا امهمحر- دمحأو كلامو -هللا

 يف ناكف « رجحلا هقحلي ال ضرملا ببسب نأ مهلصأ ىلع ءانب ضعبلا نود ام هب ءامرخلا ضعب نيد

 . ءاوس ةحصلاو ضرملاب هءاضقو « نيدلا نم هتبقر

 قح لاطبإ ضعبلا راثيإ يف نأل « ضعبلا نود ءامرغلا ضعب نيد يضقي نأ ضيرملل زوجي الو ) :م

 لكلا قح نأل ءاوس بابسألا ةفورعم تناك اذإ :ش ( ءاوس كلذ يف ضرملاو ةحصلا ءامرغو «نيقابلا
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 اذإو لاق . ةنيبلاب ملع دقو هضرم يف ىرتشا ام نمث دقن وأ هضرم يف ضرقتسا ام ىضق اذإ الإ
 يف رارقإلا نأل ‹ ضرملا ةلاح يف هب رقأ ام ىلإ فرصي ءيش لضفو ةمدقملا نويدلا ينعي تيضق

 مل اذإف :لاق . هتحص ترهظ مهقح قبي مل اذإف ‹ ةحصلا ءامرغ قح يف در انإو « حيحص هتاذ

 نم ىلوأ هل رقملا ناكو ريغلا قح لاطبإ نمضتي مل هنأل « هرارقإ زاج هتحص يف نويد هيلع نکی
 نألو هتكرن عيمج يف هيلع كلذ زاج نيدب ضيرملا رقأ اذإ - هنع هللا يضر - رمسع لوقل ةثرولا

 يف هتجاح مدقت اذهلو ‹ غارفلا طرشب ةكرتلاب قلعني ةثرولا قحو ةيلصألا جئاوحلا نم نيدلا ءاضق

 . نيفكتلا

 اذإ :هانعمو ‹ ضيرملل زوجي الو هلوق نم ءانشتسا :ش ( ضرقتسا ام ىضق اذإ الإ ) :م لام لاب قلعتي

 هضرم يف یرتشا ام نمث دقن وأ) :م هضرم يف هنوک لاح يأ :ش ( هضرم يف ) :م ضرقتسا ام یضق

 ضوبقملا ملسو كلذ زاج ةنياعملاب وأ :ش ( ةنيبلاب ) :م هبوجو ملع دق هنأ لاحلاو يأ :ش ( ملع دقو

 . هلدعي لحم ىلإ لحم نم هلوح اغنإو ءامرغلا قح لطبي مل ول هنأل « هريغ هكراشي ال ضباقلل

 ينعي ) :م لوهجلملا ةغيص ىلع :ش ( تيضق اذإو ) :م -هللا همحر- يرودقلا ىأ :ش ( لاق ) :م

 فرصي ءيش لضفو ) :م ةمولعم بابسأب ةمزاللا نويدلاو ةحصلا نويد يهو :ش ( ةمدقملا نويدلا

 الل :ش ( ةحصلا ءامرغ قح يف در امنإو ‹ حيحص هتاذ يف رارقإلا نأل ؛ضرملا ةلاح يف هب رقأ ام ىلإ

 ةحص يأ :ش ( هتحص ت ر” ) :م ةحصلا ءامرغ قح يأ :ش ( مهقح قبي مل اذإف ) :م مهقوقح عيضت

 . ةحصلا نيد قبي مل هنأك ذغنيح هنأل « هضرم يف هرارقإ

 عناملا مدعل :ش ( هرارقإ زاج هتحص يف نويد هيلع نكي مل اذإف ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نم ىلوأ هل رقملا ناكو « ريغلا قح لاطبإ ) :م نمضتي مل اذه هرارقإ نأل يأ :ش ( نمضتي مل هنأل) :م

 بيرغ اذه :ش ( هتكرت عيمج يف هيلع كلذ زاج نيدب ضيرملا رقأ اذإ -هنع هللا يضر- رمع لوقل ةثرولا

 هللا يضر- رمع نبا نع وه اغإو « حيحص ريغ رمع ىلإ هتبسن اًضيأو « هتوبث لصتي مل
 يضر- رمع ال -هنع هللا يضر- رمع نبا نع هریغو «هداز رهاوخ طوسبم» يف یور هنأل ؛-هنع

 . -هنع هللا

 دمحم نع - هللا همحر- بوقعي نع هيف نسحلا نب دمحم هدج ؟لصألا» يف ىور كلذكو

 رقآ اذإ : لاق هنأ -هنع هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع - هللا همحر -يمزرعلا هللا ديبع نبا

 كلذ ىلع دازو هلام كلذ طاحأ نإو « زئاج هنإف ثراو ريغ لجرل نيدب هضرم يف لجرلا

 دحأ هبني ملو (ةيادهلا» يف روكذملا وه ام ىلع ايشم دقف يكاكلا هخيشو لامكلا امآو : يزارتألا

 ( غارفلا طرشب ةكرتلاب قلعتي ةثرولا قحو ةيلصألا جئاوحلا نم نيدلا ءاضق نألو ) :م ءانلق ام ىلع امهنم

 . ثرإإلا ىلع زيهجتلاو :ش ( نيفكتلا يف هتجاح مدقت اذهلو ) :م ةجاحلا :ش
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 - هللا همحر -يعفاشلا لاقو .ةثرولا ةيقب هيف قدصي نأ الإ حصي ال هثراول ضيرملا رقأ ولو :لاق

 يبنجال رارقإلاك راصو « هيف قدصلا بناج حجرتل تباث قح راهظإ هنأل ؛ حصي هيلوق دحا يف
 الو ثراول ةيصو ال: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو .ثراولل ةكلهتسم ةعيدوبو رخآ ثراوبو

 .< نيدلاب هل رارقإ

 :م هريغ وأ نيدب :ش ( هثراول ضيرملا رقأ ولو (:م :- هللا همحر -يرودقلا ىآ :ش ( لاق ) :م

 ‹ دمحأ لاق هبو :ش ( ةثرولا ةيقب ) :م ةثرولا ةنيبب هرارقإ يف يأ :ش ( هيف قدصي نأ الإ ‹ حصي ال )

 يف يعفاشلاو مشاه وبأو ملاس نب مساقلاو يراصنألا ىيحيو يعخنلا ميهاربإو حيرش لوق وهو
 . لوق

 ‹ - هللا همحر -روث وبأ لاق هبو « حصألا وهو :ش ( حصي هيلوق دحأ يف يعفاشلا لاقو ) :م

 . - هللا امهمحر - يرصبلا نسحلاو ءاطع لوق وهو

 «- هنع هللا يضر- رمع نباو تبثي مل نمك مهءازإ لطبيو ‹ مهتي ملاذإ حصي : كلام لاقو

 باحصآ نم ينايورلا هراتخاو «لبق همع نبال رقآ ولو ؛ لبقي مل ةنيب ال رقأف رمع نباو

 . نامزلا داسفل -هللا همحر-يعفاشلا

 اقطالم هل اًقيدص يبنجألا نأب اًمهتم ناك اذإ ةياور يف حصي ال يبنجأل رقأ ول : كلام لاقو

 نع رابخإ ينعي :ش ( تباث قح راهظإ )م رارقإلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ءةلالك ثروي رقملاو <

 ىلع لدأ ضيرملا لاح نأل « رارقإلا اذه يف يآ :ش ( هيف قدصلا بناج حجرتل ) :م هيلع مزال قح
 :م هب رارقإلا نع رجحلا تبثآ الف لدأ لب « ةحصلا لاحك ناكف « قوقحلا كرادت لاح هنأل قدصلا

 بسنلا لوهجملا رقي نآ وحن :ش ( رخآ ثراوبو يبنجأل رارقإلاك ) :م اذه مكح يأ :ش ( راصو )

 رارقإلاكو يأ :ش ( ثراولل ةكلهتسم ةعيدوبو ) :م هيلإ ةكرتلا نم ءيش لوصو نمضي نأو حصي هنأ

 . حيحص هنإف ثراولل ةفورعم ةعيدو كالهتساب

 هل رارقإ الو ثراول ةيصو ال» ) :م: ب يبنلا لوق يآ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو ) :م

 نع بلغت نب نابأ نع جارد نب حون نع «هننس» يف ينطقرادلا هاور ثيدحلا اذه . ":ش ( «نیدلاب
 . هرخآ ىلإ . . . ةيصو ال : ةي هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع -هللا مهمحر- دمحم نب رفعج

 . ثيدحلا عضي نابآ: لاق هنآ دواد يبأ نع لقن «فيعض جارد نب حونو . لسرم وهو

 هلاح ىلع فقي ملو هرخآ ىلإ هقاسو ينطقرادلا ثيدح انلو :- هللا همحر -يزارتألا لاقو

 دمحم نب رفعج نع بلغت نب نابآ نع جارد نب حون نع « ۱٥۲( /۲) ایاصولا يف ينطقرادلا هاور : عوضوم(۱)
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 صيصخت يفف الصأ ثراولا ىلع عربتلا نم عن اذهلو «هضرم يف هلامب ةثرولا قح قلعت هنألو

 اذه نأ الإ قلعتلا ببس ةبارقلاو « ءانغتسالا ةلاح ضرملا ةلاح نألو« نيقابلا قح لاطبإ هب ضعبلا

 رارقإلا نع رجحنا ول هنأل ؛ ةحصلا يف ةلماعملا ىلإ هتجاحل يبنجألا قح يف رهظي مل قلعتلا

 رارقإلا قح يف رهظي ملو ثراولا عم ةلماعملا عقت املقو «هعم ةلماعملا نع سانلا عنتي ضرملاب

 حصيف هولطبأ دقف هوقدص اذإف ءةثرولا ةيقب قح قيلعتلا اذه مث ءاًضيأ هتجاحل رخآ ثراوب

 نأل «ثلثلا يف الإ زوجي ال نأ :سايقلاو .انيب ال هلام طاحأ نإو زاج يبنجأل رقأ نإف :لاق.هرارقإ

 ‹ يقابلا ثلث يف فرصتلا هل ناك ثلثلا يف هرارقإ حص ال لوقن انأ الإ هيلع هفرصت رصق عرشلا

 يف صن وهو :لاق مث « ثيدحلا . . . مالسلا هيلع هلوق انلو . - هللا همحر -لمكألا لاق اذكو

 رارقإلاو :هلوق ينعي «ةروهشم ريغ ةدايزلا هذه : لاق- هللا همحر - ةمئألا سمش نكل «بابلا

 قح قلعت هنألو ) :م بيرق نع رم دقو - امهنع هللا يضر- رمع نبا لوق روهشملاو «نيدب هل
 عربتلا نم عني ):م هضرم يف هلامب ةثرولا قح قلعت لجألو يآ :ش ( اذهلو« هضرم يف هلامب ةثرولا

 لاطبإ) :م عربتلا يأ :ش ( هب ضعبلا صيصخت يفف ) :م ةبهلاو ةيصولا لثم :ش (الصأ ثراولا ىلع

 ةبارقلاو) :م ‹ هيف توملا راثآ روهظل لاملا نع يأ :ش ( ءانغتسالا ةلاح ضرملا ةلاح نالو « نيقابلا تح

 . هلام مهقح قلعت ببس يأ :ش ( قلعتلا ببس

 ةلاح يف يأ :ش ( ةحصلا يف ةلماعملا ىلإ هتجاحل يبنجألا قح يف رهظي مل قلعتلا اذه نأ الإ ) :م

 :م ‹ضيرملا عم يأ :ش ( هعم ةلماعملا نع سانلا عنتي ضرملاب رارقإلا نع رجحنا ول هنأل ) :م ةحصلا

 ًاضيأ ثراولا قح يف ةدوجوم ةجاحلا : لاقي امع باوج اذه «ش ( ثراولا عم ةلماعملا عقت املقو)

 ةلماعملا عقيام لقو هلوقب هنع باجأف « ثراولا عم نولماعي يبنجألا عم نولماعي امك سانلا نأل

 . ثراولا عم

 كلذ هجوو « ةلقب لعفلا اذه عوقو نع رابخإ هانعمو ام ةملك هيلع تلخد لعف لق نأ ملعا
 :م حبرلا لصحي الف هعم ةسكامملا نم يحتسي هنأل ثراولا عم حابرتسالاو « حابرتسالل عيبلا ناك

 . قيلعتلا اذه يأ :ش ( رهظی ملو )

 هنأل « لعقب بسنلاب رارقإلاو هلسن ءاقب يأ :ش (ًضيأ هتجاحخ رخآ ثراوب رارقإلا قح يف) :م

 ثاريملا تبث بسنلا تبث ذإو « حصو هسفن ىلع بسنلا لمح هيف نألو ءةيلصألا جئاوحلا نم
 رهاظ اذهو :ش ( هرارقإ حصيف هولطبأ دقف هوقدص اذإف ‹ ةثرولا ةيقب قح قيلعتلا اذه مث ) :م.ةرورض

 هنأل : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انيب امل هلامب ) : م هرارقإ يأ :ش ( طاحأ نإو زاج يبنجألا رقأ نإف ) :م

 ؛لثلا يف الإ زوجي ال نأ :سايقلاو ) :م هعم ةلماعملا نع سانلا عنتي ضرملاب رارقأإلا نع رجحنا ول

 ىقابلا ثلث يف فرصتلا هل ناك ثلثلا يف هرارقإ حص ام: لوقن انآ الإ هيلع هفرصت رصق عرشلا نأل
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 تبث ينبا وه : لاق مث يبنبجأل رقأ نمو :لاق .لكلا ىلع ينأي ىتح مثو « مث نيدلا دعب ثلثلا هنأل

 ىوعد نأ قرفلا هجو . اهل هرارقإ لطبي مل اهجوزت مث ةيبنجأل رقأ نإف « هل هرارقإ لطبو هنم هبسن
 رصتقت اهنأل ءةيجوزلا كلذك الو ‹ حصي الف هنبال رقأ هنأ نيبتف « قولعلا تقو ىلإ دنسن بسنلا

 نيدب اهل رقأ مث اًالث هضرم يف هتجوز قلط نمو لاق . ةيبنجأل هرارقإ يقبف جوزتلا نامز ىلع
 دودسم رارقإلا بابو ‹ ةدعلا مايقل هيف نامهتم امهنأل هنم اهثاريم نمو نيدلا نم لقألا اهلف تامو
 لقأ يف ةمهت الو اهثاريم ىلع ةدايز اهل هرارقإ حصييل قالطلا اذه ىلع مدقأ هلعلف ‹ ةلرولل

 تيثيف نيرمألا

 ىلع يتأي ىتح مثو مث) :م يناثلا ثلثلا يف رارقإلا ذفنيف فرصتلا لحم :ش ( نيدلا دعب ثلثلا هنأل
 . اًضيأ «حاضيإلا »يف ركذ اذكه :ش ( لكلا

 هنم هبسن تبث ينبا وه: لاق مث يبنجأل رق نمو ) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 لوق يف -هللا همحر - يعفاشلاو دمحأ لاق هبو :ش ( اهجوزن مث ةيينجأل رقأ نإف « هل هرارقإ لطبو

 هراتخاو ‹« كلامو ميدقلا يف يعفاشلاو حصألا يف دمحأ لاق هبو « ثراولل هرارقإ حصي ال

 . هباحصأ نم قاحسإ وبأو ينايورلا

 قرفلا هجو اهل هرارقإ لطبي مل ) :م « ةياور يف دمحأو هبهذم يف رهظألا وهو ديدجلا يف لاقو
 ( حصي الف هنبال رقأ هنأ نوبتف « قولعلا تقو ىلإ دنتست بسنلا ىوعد نأ ) :م نيتلآسملا نيب يأ :ش (
 رارقإ نأ بسنلا توہشب نيبتيف « قولعلا تقو ىلإ ًادنتسم تبي تبث اذإ بسنلا نأ هانعم :ش

 رصتقت ) :م ةيجوزلا نأل يأ :ش ( اهنأل٬ ةيجوزلا كلذك الو ) :م لطاب كلذو هثراول عقو ضيرملا

 هرارقإ يقبف ) :م «دقعلا نامز ىلع ةرصتقم تبثت ةيجوزلا تتبث اذإ هاضق :ش ( جوزتلا نامز ىلع

 ةيجوزلا فالخب «نيدلاب اهل رارقإلا لطبي -هللا همحر- رفز لوق يفو لطبي الف :ش ( ةيبنجأل
 ) :م هتجوز : ةخسن يفو « :ش ( هتأرما قلط نمو ) :م- هللا همحر -يرودقلا يآ :ش ( لاق )م.

 هنم ) :م جوزلا نم يأ :ش ( اهٹاريم نمو نيدلا نم لقألا اهلف تامو نيدب اهل رقأ مث اًتالث هضرم يف

 :ش ( حصيل قالطلا اذه ىلع مدقأ هلعلف « ثراولل دودسم رارقإلا بابو ةدعلا مايقل هيف نامهتم امهنأل

 الو اهثاريم ىلع ةدايز اهل هرارقإ ) :م زاج ًالثم تام نإف « ةدعلا ءاضقنا لبق ةتقؤم تناك اذإ اذه نأل

 ولو :«يفاكلا حرش » يف يباجيبسألا لاقو . نيرمألا لقأ يأ :ش ( تبثيف نيرمألا لقأ يف ةمهت

 يف ترقآ ولو . ةحصلا ءامرغ صاحيو اهلثم رهم نيبو هنيب اميف قدص اهرهم نم نيدب هتآرمأل رقآ

 ءافيتساب ترقأ اذإ ةضيرملا :«ىرغصلا ىواتفلا» يفو . قدصت ملاهجوز نم رهملا ضبقب اهضرم
 نأب ةدتعم الو ةحوكنم ريغ تتام نإو اهرارقإ حصي ال ةدتعم وأ ةحوكنم ىهو تتام نإف رهم

 . ملعأ هللاو «حصي لوخدلا لبق اهقلط
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 لصف

 هنم هبسن تبث مالغلا هقدصو هنبا هنأ فورعم بسن هل سیلو هلثمل هلثم دلوي مالغب رقآ نمو :لاق

 اليك هلثمل هلثم دلوي نأ طرشو «هب هرارقإ حصيف ةصاخ همزلي ام بسنلا نأل « ًضيرم ناک نإو

 طرش اغنإو هریغ نم هتوبث عنب هنأل ؛فورعم بسن هل نوکی ال نآ طرشو «رهاظلا يف ابذکم نوکی
 رم ام ىلع ريغصلا فالخب ‹ هسفن نع ربعي مالغ يف اهعضوو ةلأسملا ذإ «هسفن دي يف هنأل هقيدصت

 تبث امل هنأل تاريملا يف ةثرولا كراشيو ةيلصألا جئاوحلا نم بسنلا نأل ضرملاب عنتمي الو لبق نم

 . هتثرو كراشيف فورعملا ثراولاك راص هنم هبسن

 لصف (
 :لاق ) :م.هركذ رخأ لام اب رارقإلا ىلإ ةبسنلاب هتللعلو بسنلاب رارقإلا نايب يف لصف اذه يأ

 اذه لثمل دلوف مالغلا اذه لثم يأ :ش ( هبا هنأ فورعم بسن هل سیلو هلثل هلم دلوي مالغب رقأ نمو

 مالخلا ناك اذإ اميف يأ :ش ( هنم هبسن تبث مالغلا هقدصو ) :م «رهاظلا يف ابذكم نوكي الل لجرلا

 ناطرش ناذهو . هقیدصت نودب هنم هبسن تبغي هسفن نع ربعي ال ناک اذإ امآ ‹ هسفن نع ربعي

 ناك نإو ) :م «فنصملا هركذيسو «٠ هرصتخم ١ يف هلئاسم نم ةلأسملا نأل يرودقلا امهطرش

 هنأل :ش ( ةصاخ همزلي ام بسنلا نأل ) :م اًضيرم رقملا ناك نإو يأ هلبق اب لصاو :ش ( اًضيرم

 :م «هيف طاتحي امع بسنلا نأل :ش ( هب هرارقإ حصيف ) :م هريغ ىلع ال هسفن ىلع بسنلا لمح

 يعفاشلا دنعو :ش ( رهاظلا يف اًبذكم نوكي اليك هلثمل هلثم دلوي نآ ) :م :يرودقلا يأ :ش ( طرشو)

 .الوأ هسفن نع ربع نونجملاو ريغصلاك اًملكم نكي ملاذإ هبيذكتو هقيدصت طرتشي ال : دمحأو

 وأ سحلا هبذكي ملاذإ هقيدصت طرتشي ال :كلام لاقو . هفيدصت طرتشي :« ريبكلا» يفو

 الب هبسن تہثی الئل هلثم دلوی ال نوکی نأب سحل ا هبذک نِإو « ًاريغص وآًاریبک ناک ءاوس عرشلا

 . فالخ

 ايدنس مالغلا ناك اذإ امك هدلوب سيل هنأب سانلا نقيتي نأب فرعلا هبذك ول : اًضيأ كلام لاقو

 يآ :ش ( طرشو) :م .«رهاوجلا يف هركذ أرح مالخلا نوكي الو «هبسن تبثي ال اًيسراف لجرلاو
 يآ :ش ( طرش امن إو ‹ هریغ نم هتوبٹ عنمب هنال فورعم بسن هل نوکی ال نآ ):م : اًضیآ يرودقلا

 ربعي مالغ يف اهعضوو ةلأسملا ذإ هسفن دي يف هنأل ) :م مالغلا قيدصت يأ :ش (هقيدصت ) :م يرودقلا

 ىوعدلا باتك نم بسنلا ىوعد باب يف يأ :ش ( لبق نم رم ام ىلع ريغصلا فالخب « هسفن نع

 رارقإلا عنتي ال يأ :ش ( ضرملاب عني الو ) :مامهيدي يف يبصلا ىوعدلا ناك نإو : هلوق يف

 تبث امل هنأل ‹ ثاريملا يف هثرولا كراشيو ةيلصألا جئاوحلا نم بسنلا نأل ) :م ضرملا ببسب بسللاب

 . ( هتثرو كراشيف فورعملا ثراولاك راص هنم هبسن
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 ليمحت هيف سيلو همزلي اب رقأ هنأل٬ ىلوملاو ةجوزلاو دلولاو نيدلاولاب لجرلا رارقإ زوجيو :لاق

 هيف نأل دلولاب لبقي الو انيب ال ىلوملاو جوزلاو نيدلاولاب ةأرملا رارقإ لبقيو ريغلا ىلع بسنلا

 دهشت وأ هل قحلا نأل جوزلا اهقدصي نأ الإ هنم بسنلا نال جوزلا وهو ءريغلا ىلع بسنلا ليمحت
 ةأرملا رارقإ يف انركذ دقو . قالطلا يف رم دقو لوبقم اذه يف ةلباقلا لوق نأل ءةلباق هتدالوب

 رقملا توم دعب بسنلا يف قيدصتلا حصيو« ءالؤه قيدصت نم دب الو ىوعدلا باتك يف ًاليصفت
 حصي اذكو «قاب حاكنلا مكح نأل ةجوزلا قيدصت حصي اذكو ‹ تملا دعب ىقبي بسنلا نأل

 . اذهو هماكحأ نم ثرإلا نال ؛ اهتوم دعب جوزلا قيدصت

 هنأل ءىلئملاو ةجوزلاو دلولاو نيدلاولاب لجرلا رارقإ زوجيو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( :لاق ) م

 طرتشيو « ةروكذملا طئارشلاب زوجي كلذ لك « :ش ( ريغلا ىلع بسنلا ليمحت هيف سيلو همزلي اب رقأ
 لمتشيل ىلوملا قلطأ اغإو « هيف فالخ ال عامجإ اذه يفو « نيلقاع اناك اذإ مألاو بألا ةقدصي نأ

 بجوم نأ : وهو :ش ( انيب امل ىلوملاو جوزلاو نيدلاولاب ةأرملا رارقإ لبقيو ) :م اعيمج لفسألاو ىلعألا
 ةأرملا نوكت نأ طرتشيو «ريغلا ىلع بيغخلا لمح هيف سيلو « امهقداصتب امهنيب امهل تبثي رارقإلا
 لبقيالو) :م ءاهاوس عبرأو اتخا ةيجوزلاب هل رقملا تحت نوكي الو « هتدعو جوزلا نع ةيلاخ

 نأل ؛ جوزلا وهو ريغلا ىلع بسنلا ليمحت هيف نأل) :م دلولاب ةأرملا رارقإ لبقي الو يأ :ش (دلولاب

 لوق نأل « ةلباق هتدالوب دهشت وأ هل قحلا نأل « جوزلا اهقدصي نأ الإ) :م جوزلا نم يأ :ش ( هنم بسلا
 ةجح نإف هلوق دنع بسنلا توبث باب يف يأ :ش ( قالطلا يف رم دقو ‹ لوبقم اذه يف ةلباقلا

 ةأرملا رارقإ يف انركذ دقو ) :م نعالملا جوزلا هافن ول ىتح ةدالوب دهشت ةدحاو ةأرما ةداهشب ةدالولا

 اهاوعد زجت مل ءاهنبا هنأ ًايبص ةأرما تعدا اذإو :هلوق دنع وهف :ش ( یوعدلا باتک يف اليص-

 . ةدالولا ىلع ةأرما دهشت ىتح

 رارقإلا ذافن فقوتيف «مهسفنأ يديأ يف هنأل فالح الب :ش ( ءالوه قيدصت نم دب الو ) :م

 :ش ( توملا دعب ىقبي بسنلا نأل « رقملا توم دعب بسنلا يف قيدصتلا حصيو ( :م ‹«مهقيدصت ىلع

 نم دب الف هسفن نع ربعي ناك اذإ بسنلاب رقملا نأ : هانعم «يرودقلا ةلأسم ىلع اعيرفت اذه ركذ«

 ءاقبل هتوم دعب قدص اذإ اذكف ‹ حص رقملا ةايح لاح يف قدص اذإف «هسفن دي يف هنأل هقيدصت
 . تامملا دعب بسللا

 مكح نأل ) :م هتوم دعب حاكنلاب هرارقإ يف اهجوز يأ :ش ( ةجوزلا قيدصت حصي اذكو ) :م
 دعب جوزلا قيدصت حصي اذكو ) :م قافتإلاب اذهو « ةدعلا وهو توملا دعب يأ :ش ( قاب حاكنلا

 فسوي يبأ دنع اذهو « حاكنلاب ترقأ اذإ اهتوم دعب ةأرملا جوز قيدصت حصي اذكو يأ :ش (اهتوم

 :ش ( هماكحأ نم ثرإلا نأل ) :ماهنم ثاريملا هلو اهرهم هيلع بجي ىتح - هللا همحر - دمحمو

 دعب جوزلا قيدصت يأ :ش (اذهو ) :م ةدعلاك حاكنلا دعب ىقبي امن وهو حاكنلا ماكحأ نم يأ
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 ءاندنع اهلسغ هل لحي ال اذهلو « توملاب عطقنا حاكنلا نأل حصي ال -هللا همحر -ةفينح يبأ دنعو

 قيدصتلاو توما دعب تبثي امنإو ءرارقإلا ةلاح مودعم هنأل ثرإلا رابتعا ىلع قيدصتلا حصي الو

 لبقي ال معلاو خألا وحن دلولاو نيدلاولا ريغ نم بسنب رقأ نمو :لاق.رارقإلا لوأ ىلإ دننسي

 وهف ديعب وأ بيرق فورعم ثراو هل ناك نإف «ريغلا ىلع بسنلا لمح هيف نأل « بسنلا يف هرارقإ
 هل نكي مل نإو ‹ فورعملا ثراولا محازي ال هنم هبسن تبثي مل امل هنأل « هل رقملا نم ثاريملاب ىلوأ

 هل نأ ىرت الأ ثراولا مدع دنع هسفن لام يف فرصتلا ةيالو هل نأل « هثاريم هل رقملا قحتسا ثراو

 مدع دنع هعيمجب يصوي نأ

 اهلسغ هل لحي ال اذهلو « توم اب عطقنا حاكنلا نأل ؛ حصي ال - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ) :م اهتوم

 رابتعا ىلع قيدصتلا حصي الو ) :م اهاوس اعبرأو اهتخأ جوزتي نأ هل زوجي ىتح « :ش ( اندنع

 نأ انملس : لاقي نأ وهو ةفينح يبأ لوق ىلع داريإلا هجو ىلع لاقي امع باوج اذه « :ش (ثرإلا

 جوزلا نأ ليلدب جوزتلا مكح عاطقنا ىلإ ًارظن حصي ال اهتوم دعب ةجوزلا رارقإ يف جوزلا قيدصت
 قيدصت زوجي ال نکلو « يعفاشلل اًفالخ انباحصأ قافتاب اهتوم دعب هتجوز لسغي نأ هل لحي ال

 يفو « رارقإلا لوأ ىلإ دنتسي تبث اذإ قيدصتلا نأل « ثرإلا رابتعا ىلع اهتوم دعب اهايإ جوزلا

 نأل يأ :ش (هنأل ) :م :هلوق ىنعم وهو ‹« توملادعب الإ ققحتي ال هنأل ثرإلا دجوي ال ةلاحلا كلت

 لوأ ىلإ دننسي قيدصتلاو توما دعب ) :م ثرإلا يآ :ش ( تبثي امنإو « رارقإلا ةلاح مودعم ) :م ثرألا

 .انركذ امك ثرإلا دجوي مل ةلاحلا هذه يفو :ش ( رارقإلا

 خألا وحن دلولاو نيدلاولا ريغ نم بسنب رقأ نمو ) :م-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 اذك « ةنيبلا نم هل دب ال بسنلاب هل ر قلا قدص نإو « :ش ( بسنلا يف هرارقإ لبقي ال معلاو

 يف نأل :ش ( ريغلا ىلع بسنلا لمح ) :م رارقإلا اذه يف نأل يآ :ش ( هيف نأل ) :م ةفحتلا»يف

 :م دجلا ىلع بسنلا لمح نوكي معلاب هرارقإ يفو « بألا ىلع بسنلا لمح نوكي خألاب هرارقإ

 ضرفلا بحاصك :ش ( بيرق فورعم ثراو ) :م معلاب وأ خألاب رقملا اذهل ىأ :ش ( هل ناك نإف)

 تام اذإ رقما اذه ثاريب يأ :ش ( ثاريلاب ىلوأ وهف ) :م محر يذك :ش ( ديعب وأ ) :م ةبصعلا وأ

 . معلاب وأ خألاب :ش ( هل رقملا نم ) :م ىلوأ ناك

 مل نإو ‹ فورعملا ثراولا محازي ال هنم ) :م هل رقملا بسن يأ :ش ( هبسن تبثي مل ام هنأل ) :م

 هسفن لام يف فرصتلا ةيالو هل نأل ؛ هثاريم ) :م معلا وأ خألا وهو :ش ( هل رقما قحتسا ثراو هل نكي

 (هعیمجب يصوي نآ هل نآ یرت الأ ) :م : هلوقب كلذ حضوا مث ءاش امب فرصتیف :ش ( ثراولا مدع دنع

 مدع دنع ) :م روكذملا هل رقملا قحتسيف ثارولا مدع دنع كلذك ناك اذإف « هلام عيمجب يآ :ش
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 تسيلو « ريغلا ىلع بسنلا لمح نم هيف امل هنم هبسن تبثي مل نإو لالا عيمج قحتسيف ثراولا
 عيمج كلث هل ىصوملل ناك هلام عيمجب رخآل ىصوأ مث خأب رقأ نم نأ ىتح ةيقيقح ةيصو هذه

 هقدصو خأب هضرم يف رقأ ول ىتح هتلزنمب هنكل نيفصن اكرتشال ةيصو لوألا ناك ولو ةصاخ لاما

 دحأل صوي مل ولو هل ىصوملل لاما ناك ناسنإل هلك هلاب ىصوأ مث هتثارو رقملا ركنأ مث هل رقلا

 هوبأ تام نمو :لاق . رارقإلا لطبف تبثي مل بسنلا نأل « حيحص هعوجر نأل ؛ لالا تيبل ناك

 بسنلا لمح نيئيش نمضت هرارقإ نأل ‹ ثاريملا يف هكراشيو انيب ال هيخأ بسن تبثي مل خأب رقأف

 عئابلا ىلع رقأ اذإ يرتشملاك تبثيف ةيالو هيف هلو لالا يف كارتشالاو هيلع هل ةيالو الو « ريغلا ىلع
 يف لبقي هنكلو نمشلاب هيلع عجري ال ىتح هيلع هرارقإ لبقي مل قتعلاب

 ةيصو هذه تسيلو «ريغلا ىلع بسنلا لمح نم هيف امل هنم هبسن تبثي مل نإو لالا عيمج قحتسيف ثراولا

 ءاش ام هلام يف فرصتي نأ هل ناك ًاثراو نكي مل اذإ روكذملا هل رقما نأ اذه نايب :ش ( ةيقيقح

 هلام فرصت هبح نم رقأ هنأک راص هبسن تبثی ال اب رقآ اذإف « هلام عیمجب يصوي نأ هل زوجي یتح

 مث خاب رق نم نأ ىتح ) :م: هلوقب كلذ حضوأ ةقيقحلا يف ةيصوب اذه سيلو « هب هل ىصوأ هنأكف

 رارقإلا يأ :ش ( لوألا ناك ولو . ةصاخ لاما عيمج ثلث هل ىصوملل ناك هلام عيمجب رخآل ىصوأ

 نم كاردتسا :ش ( هنكل نيفصن) :م هلام عيمجب هل ىصوملاو خألا يأ :ش ( اكرتشال ةيصو ) :م خلاب

 ةلزنمب يأ :ش (هتلزنمب ) :م معلا وأ خألا بسنب رارقإلا نكل يأ « ةقيقح ةيصو هذه تسيلو : هلوق

 ًاضيأ كلذ حضوأ مث عوجرلا حص ال ةيصولا ةلزنمب نكي ملولو « عوجرلا ةحص ليلدب ةيصولا
 : هلوقب

 ناك ناسنإل هلك هلام ىصوأ مث « هتثارو رقملا ركنأ مث هل رقملا هقدصو خأب هضرم يف رقأ ول ىتح ) :م

 نأل حيحص هعوجر نأل ؛ لالا تيبل ناك دحأل صوي مل ولو ) :م عيمجلاب :ش ( هل ىصوملل لاملا

 اذإ حصي اغإ بسنلاب رارقإلا نع عوجرلا نأ فرعي نأ يغبنيو :ش ( رارقإلا لطبف تبثي مل بسلا
 ال بسللا نأل كلذ دعب عوجرلا حصي ال بسنلاتبث اذإف « هيف نحن امك توبث لبق عوجرلا ناك

 . هتوبث دعب ضقنلا لمتحي
 ( انيب امل هيخأ تبثي مل خأب رقأف هوبأ تام نم ) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 دمحأو كلام لاق هبو :ش ( ثاريملا يف هكراشيو ) :م ريغلا ىلع بسنلا لمح هيف نأ وهو :ش

 مدعل ثرإلا يف كراشي ال : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو « ملعلا لهأ رثكأو -هللا امهمحر-

 ريغلا ىلع بسنلا لمح نيئيش نمضت هرارقإ نأل ) :م «نيريس نبا نع كلذ يكحو ٠ بسنلا توبث

 :ش ( قتعلاب عئابلا ىلع رقأ اذإ يرتشملاك تبشيف ةيالو هيف هلو لاملا يف كارتشالاو « هيلع هل ةيالو الو

 عوج رلا قح يف ربتعي ال نكل « نمثلاب عوجرلا مدع يف يأ « هرارقإ لبقي الو قتعلاب هرارقإ لبقي
 يف لبقي هنكلو« نمشلاب هيلع عجري ال ىتح «هيلع هرارقإ لبقي مل) :م : لوق ىنعم وهو مئابلا ىلع نمشلاب
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 اهنم ضسبق هابأ نأ امهدحأ رقأف مهرد ةئام رخآ ىلع هلو نينبا كرتو تام نم لاق . قتعلا قح

 اغنإ ءافيتسالا نأل ؛ تيملا ىلع نيدلاب رارقإ اذه نأل٬ب نوسمخ رخآللو رقملل ءيش ال نيسمخ

 رمألا ةياغ .اندنع بهذملا وه امك هبيصن نيدلا قرغتسا هوخأ هبذك اذإف «نومضم ضبقب نوكي

 عجرل ءيشب ضباقلا ىلع عجر ول رقملا نكل « امهنيب اكر تشم ضوبقملا نوك ىلع اقداصت امهنأ
 . رودلا ىلإ يدويف رقملا ىلع ميرغلا عجرو ميرغلا ىلع ضباقلا

 . هيلع قتعي ىتح :ش ( قتعلا قح

 هلو نينبا كرتو تام نمو ) :م :(ريغصلا عماجلا» يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 اذه نال ؛نوسمخ رخآللو رقملل ءيش ال نیسمخ اهنم ضبق هابأ نآ امهدحأ رقأف مهرد هئام رخآ ىلع

 :م اهلاشمأب ىضقت نويدلا نأل :ش ( نومضم ضبقب نوكي امنإ ءافيتسالا نأل ؛ تيملا ىلع نيدلاب رارقإ

 .(اندنع بهذملا وه امك هبيصن نيدلا قرغتسا هوخأ هبذك اذإف)

 رارقإلا ببست نيدلا كاله دنع نإف « ىليل يبأ نبا لوق نع زرتحا : يزارتألا لاق :ش

 . نيصنلا يف عبتتسيل
 -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو ‹ اندنع بهذملا وه امك هلوق :-هللا همحر- يكاكلا لاقو

 وهو «نيدلا فصن همزلي -هللا همحر- دمحأو لوق ىف -هللا همحر- ىعفاشلا لاقو . لوق ىف

 .روث وبأو ةديبع وبأو قاحساو مكحلاو نسحلاو يعختلا لاق هبو-هللا همحر- كلام بهذم سايق

 همعز يف نإف « ركنملا معز هضراعي رقملا معز نإ : لاقيامع باوج اذه :ش ( رمألا ةياغ ) :م

 نوك ىلع اقداصتف ضوبقملا ىلع ةدايز يعدي ركنملاو رقملا معز يف امك ةكرتلا نع ضوبقملا نأ
 بيصن يآ « هل رقملا فرصنا ىتح ركنملا معز ىلع رقملا معزل حجرملا امف ءامهنيب اكر تشم ضوبقا

 ؟ امهنيب ًاكرتشم ضوبقملا نكي ملو ةصاخ رقما
 ضوبقملا نوك ىلع اقداصت ) :م بذكملاو رقملا يأ :ش ( امهنأ ) :م :رمألا ةياغ : هلوقب باجأف

 هابأ نأ همعزل :ش ( ميرغلا ىلع ضباقلا عجرل ءيشب ضباقلا ىلع عجر ول رقملا نكل « امهنيب اكر تشم
 :م «رادقملا اذه يف ضقتنا دقو « ضرقلا لبق قباس ببسب نيسمخلا مات هلو « ائيش ضبقي مل

 .( رودلا ىلإ يدؤيف) :م ثاريملا ىلع مدقم تيملا ىلع نيدب هرارقإل :ش ( رقملا ىلع ميرغلا عجرو)

 : رشاعلا ءزجلا هيلي عساتلا ءزحلا ىهتنا

 ٠ حلصلا » باتك هلوأ
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 تايوتحملا سرهف

 یضاقلا بدأ باتک

 eee سبحلا يف لصف

 ees ىضاقلا ىلإ ىضاقلا باتك باب

 ا خلإ . . .صاصقلاو دودحلا يف الإ ءيش لك يف ةأرملا ءاضق زوجيو لصف

 eee aes يكیتلا باب

 ecco ءاضقلا باتك يف يش لئاسم

 eee ثيراوملاب ءاضقلا يق لصف

 eens ڂإ ...همجراف «محرلا اذه ىلع تيضق دق :يضاقلا لوق يف لصف

 ةداهشلا باتك

 ees خلإ . . . نيبرض ىلع دهاشلا هلمحتي ام لصف

 eens لبقت ال نمو هتداهش لبقت نم باب

 eee ةداهشلا يف فالتخالا باب

 ss ثرإلا ىلع ةداهشلا يف لصف

 een ةداهشلا ىلع ةداهشلا باب

 . خلإ . . .هرذعأ الو قوسلا يف هرهشأ روزلا دهاش :_ هللا ههر - ةفينح وبأ لاق لصف

 ةداهشلا نع عوجرلا باتک

 ةلاك ولا باتك



 ns دبعلا سفن ءارشب لكوتلا يف لصف

 .a ۰ ۰ ۰ ۰ عیبلا يف لصف

 . خلإ ... رخالا نود هب هالكو اميف فرصتي نأ اهدحأل سيلف نيليكو لكو اذإو لصف

 ns ضبقلاو ةموصخل اب ةلاكولا باب

 esses ليكولا لزع باب

 ىوعدلا باتك

 eens nanere nner نيميلا باب

 ens فالحتسالاو نيميلا ةيفيك يف لصف

 eee فلاحتلا باب

 es ًامصخ نوکی ال نمیف لصف
 ses نالجرلا هيعدي ام باب

 eens يديألاب عزانتلا يف لصف

 eee بسنلا ىوعد باب

 رارقإلا باتك

 ens خلإ . . .مهرد فلأ يلع ةنالف لمحل :لاق نمو :لاق لصف
 eee nenasan هانعم يف امو ءانشتسالا باب

 ees ضيرملا رارقإ باب
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